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1

Úvod

Modely všeobecné cirkulace (GCM) jsou základním nástrojem pro soudobý výzkum
atmosférických procesů v globálním měřítku, zvláště pak klimatu, jeho změn a
variability. Značné zdokonalení výpočetní techniky v posledních letech umožňuje
v současné době provádět numerické simulace zemského klimatu v desetiletých až
staletých časových měřítcích modely s vysokou složitostí a vysokým rozlišením. Tyto
simulace mají zásadní význam pro pochopení interakcí mezi atmosférou, oceánem a
ostatními složkami klimatického systému a pro konstrukci scénářů možného budoucího
vývoje klimatu založených na různých hypotézách o působení antropogenních emisí
skleníkových plynů.
Cílem této diplomové práce je popsat zahrnutí stratosféry ve vybraných modelech
všeobecné cirkulace, především pak její zahrnutí v radiačních schématech. Dále si tato
práce klade za cíl testovat změny modelového klimatu vznikající v důsledku interakcí
modelové stratosféry s ostatními složkami klimatického systému v závislosti na
vnějších parametrech, které tuto modelovou stratosféru charakterizují. Práce se přitom
soustředí na vliv parametrizace stratosféry na dynamické procesy ve spodní stratosféře
vznikající v důsledku vertikálního šíření planetárních Rossbyho vln a gravitačních vln
majících původ v troposféře, viz Holton (1997). K posouzení uvedeného vlivu pak bylo
použito metod matematické statistiky.
Nejpokročilejší modely všeobecné cirkulace dovolují dosti realistický popis mnoha
znaků atmosférické cirkulace. K takovým modelům patří i NCAR Community Climate
Model (CCM3) navržený pro výzkum zemského klimatu především na superpočítačích.
Tvůrci je však udávána i možnost jeho použití na pracovních stanicích pod systémem
Linux. Možnost použití tohoto modelu byla na dostupném vybavení testována, avšak
problémy s kompilací výzkum vlivu modelové stratosféry na modelové globální klima
na základě tohoto modelu neumožnily. Práce se proto v případě modelu CCM3 omezuje
pouze na rozbor zahrnutí stratosféry v radiačním schématu, především pro potřebu
srovnání složitosti zahrnutí příslušných procesů při popisu stratosféry v modelu
s velkým počtem hladin a ve druhém z použitých modelů, jenž aproximuje stratosféru
pouze dvěma modelovými hladinami.
Druhým zkoumaným modelem je globální hydrostatický model SPEEDY založený
na spektrálním dynamickém jádru a využívající zjednodušených fyzikálních
parametrizací. Pro účely této diplomové práce byl model použit v konfiguraci s osmi
vertikálními hladinami a v horizontálním rozlišení daným trojúhelníkovým spektrálním
omezením maximálním vlnovým číslem 30 (T30L8). Z osmi vertikálních hladin
reprezentuje první (nejvyšší) zhruba ozónosféru a druhá spodní stratosféru. Model
SPEEDY je navržen tak, aby stačilo (přinejmenším) o jeden řád méně strojového času
než u nejpokročilejších modelů všeobecné cirkulace při stejném horizontálním rozlišení.
Poznatky ohledně vlivu stratosféry na modelovou klimatologii shrnuté v této diplomové
práci jsou založeny na výzkumu právě pomocí modelu SPEEDY.
Členění kapitol je následující. Kapitola 2 pojednává o spektru frekvencí procesů,
které vytvářejí atmosférickou proměnlivost, a o modelových studiích, které k výzkumu
proměnlivosti klimatu slouží. Kapitola 3 rozebírá základní vlastnosti stratosféry,
přičemž zvláštní pozornost je zde věnována studiu dynamických procesů, které se pojí
k vertikálnímu šíření planetárních a gravitačních vln z troposféry. Následují dvě
kapitoly, které popisují dynamické jádro a radiační schéma zkoumaných modelů
s ohledem na zahrnutí působení stratosférického ozónu, pro model SPEEDY je to
Kapitola 4 a pro model CCM3 Kapitola 5. Kapitola 6 prezentuje výsledky zkoumání
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vlivu parametrizace stratosféry na klimatologii modelu SPEEDY. V neposlední řadě
shrnutí výsledků je obsaženo v závěru práce (Kapitola 7).
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2

Proměnlivost klimatu simulovaná
modelem všeobecné cirkulace

Jednou z nejvýznamnějších charakteristik zemského klimatického systému je jeho
variabilita v širokém spektru časových měřítek. Vezmeme-li v úvahu změny
v meteorologických parametrech, které jsou spojeny s klimatologickými ročními a
denními chody, překrývá tyto periodické události mnoho různých typů nepravidelných
změn. Takové odchylky od dlouhodobých průměrů často označujeme jako „anomálie“.
Popsaná atmosférická proměnlivost je úzce spojena s chováním jiných složek
klimatického systému. Budeme uvažovat pouze podmnožinu těchto interakcí, konkrétně
ty, které se týkají atmosféry a pod ní ležícího zemského povrchu a oceánů.
Atmosférická proměnlivost v širokém spektru frekvencí je spojena s pestrou
množinou dynamických a dalších fyzikálních procesů. Základem studia chování
klimatického systému je pochopení podstaty a původu atmosférické proměnlivosti
v různých časových škálách. V úvahu připadají podle Trenbertha (1995) následující
časová měřítka:


periody několika dní: Fluktuace na takto krátké periodě (označované mnohými
meteorology jako „synoptické“ časové měřítko) jsou v mimotropické oblasti
především projevem přechodu atmosférických front a tlakových útvarů. Tyto
rysy atmosférické cirkulace mají svou zřetelnou charakteristickou strukturu a
způsob šíření a primárně vděčí své existenci za vnitřní atmosférické procesy
jako hydrodynamická instabilita a konvekce. V okolí rovníku jsou proměnlivosti
atmosférických podmínek s periodou několika dní spojeny s šířením
rovníkových (ekvatoriálních) vln a Kelvinových rovníkových vln.



periody pohybující se v rozsahu od asi 10 dnů do ročního období: Toto časové
rozpětí je obzvlášť důležité pro střednědobé a dlouhodobé předpovědi počasí.
Atmosférická proměnlivost v tomto časovém měřítku je spojena jak s vlastními
kmity atmosféry, tak s interakcemi s jinými částmi klimatického systému.
Z meteorologického hlediska ovlivňují atmosféru další interakce skrze změny
„hraničních podmínek“ na různých rozhraních. Některé atmosférické jevy
spadající do této kategorie, jako je stálá poloha tlakových center
v mimotropických oblastech, vykazují velký vliv na trajektorii a výraznost
systémů synoptického měřítka pro rozšířené časové periody. Setrvávání
takovýchto dlouho žijících meteorologických útvarů nad daným regionem bývá
spojeno např. s výskytem období sucha, povodní a teplotních extrémů. V polích
koncentrace stratosférického ozónu a teploty (především vyšších hladin) se také
odráží změna sluneční aktivity s periodou 27 dní, která je důsledkem rotace
Slunce. Amplituda těchto signálů však zůstává malá a je omezena na střední
atmosféru.



periody několika let: V těchto časových škálách nabývá na důležitosti role
různých procesů odehrávajících se na různých rozhraních s atmosférou.
Vzhledem k dlouhé „paměti“ vtisknuté v mnohých procesech odehrávajících se
v moři a na zemském povrchu byly pokusy o porozumění meziroční variabilitě
klimatického systému zaměřeny většinou na interakce atmosférické cirkulace
s dole ležícím oceánem a povrchem kontinentů.



periody v řádu desetiletí a více: Desetiletá a staletá proměnlivost klimatu může
být spojena s procesy s ještě delšími charakteristickými časovými měřítky, jako
7

jsou interakce atmosféry s hlubokým oceánem nebo kryosférou, sekulární
změny v koncentracích chemických sloučenin v atmosféře a odchylky
v orbitálních parametrech Země. Na atmosférickou cirkulaci mají skrze
stratosférické procesy rovněž dopad změny sluneční aktivity s periodou 11 let
spojené s cyklem magnetického pole Slunce i dlouhodobější fluktuace sluneční
aktivity, viz např. Kodera (1997).
Během posledních deseti let provedly skupiny zabývající se modelováním mnoho
pokusů zaměřených na simulace jevů spojených s širokým rozsahem časových měřítek
jmenovaných výše. Primárními nástroji pro tyto experimenty jsou současné modely
všeobecné cirkulace (GCM). Tyto modely poskytují kontrolované prostředí, v němž
mohou být systematicky určeny příspěvky vnitřních a vnějších procesů k atmosférické
variabilitě. Většina z těchto studií modelové variability byla provedena za použití
jednoho z následujících experimentálních návrhů, viz také Trenberth (1995):


běhy modelů všeobecné cirkulace s pevnými klimatologickými hraničními
podmínkami: Tyto experimenty jsou navrženy pro studium podstaty modelové
variability pod vlivem různých faktorů, jež jsou uvažovány jako vnější
vzhledem k atmosféře. Mohou to být např. odchylky teploty povrchu moře od
dlouhodobé střední hodnoty, které v tomto případě získáváme z klimatologie.
Variabilitu v těchto experimentech s klimatologickým nastavením lze přisoudit
vlastním kmitům atmosféry.



běhy modelů všeobecné cirkulace s perturbovanými hraničními podmínkami:
Tato třída experimentů je založena na předepsání podmínek na rozhraních mezi
atmosférou a ostatními složkami klimatického systému. Provádíme vícečetné
integrace, které dovolují, aby námi předepsané hraniční podmínky ovlivnily
atmosféru, ale nedovolují atmosféře změnit tyto hraniční podmínky. Citlivost
modelové atmosféry na zmíněné hraniční podmínky může být posouzena na
základě porovnání výstupu z takových experimentů s výstupem z „kontrolních“
běhů vystavených klimatologickému vlivu.



spojené experimenty s plnými integracemi mezi atmosférou a jinými
podsystémy: Proměnlivost jiných klimatických složek (např. oceánu, kryosféry,
zemské hydrologie) při těchto integracích je stejně jako proměnlivost atmosféry
modelována explicitně připojeným modelem. V těchto spojených modelech jsou
zahrnuty dvoucestné integrace (nebo „zpětné vazby“) mezi atmosférou a
ostatními složkami klimatického systému.

Donedávna provedené modelové studie atmosférické proměnlivosti se většinou
zaměřovaly na časová měřítka v řádu několika let a méně. Důraz na část spektra period
dějů v atmosféře s vysokými frekvencemi byl dán možnostmi výpočetní techniky, která
mohla dříve vyhovět pouze experimentům, v nichž je sledováno období nepřesahující
několik desetiletí. Simulace jevů a procesů odehrávajících se v časových měřítcích
v řádu desetiletí nebo více jsou z toho důvodu nedostatečně vyzkoušené. Nedostatek
dlouhých a spolehlivých záznamů pozorování, stejně jako nedostatečné proniknutí do
podstaty fyzikálních procesů probíhajících na těchto časových škálách, brzdí naše
pochopení dlouhodobých odchylek klimatického systému. Naproti tomu umožnily
současné empirické a teoretické studie rychlý rozvoj našich znalostí o atmosférických
fluktuacích s časovými měřítky v řádu méně než jednoho ročního období a meziročních
atmosférických fluktuacích.
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3

Význačné vlastnosti stratosféry

Stratosféra je část atmosféry Země, jejíž spodní hranice se rozkládá ve výšce přibližně
od 8 km nad pólem do 18 km nad rovníkem a horní hranice leží ve výšce okolo 50 km.
Horní hranici stratosféry označujeme jako stratopauzu. Společně s mezosférou
zasahující do výšky 90 km tvoří stratosféra střední atmosféru.
Ve spodní části stratosféry se do 20 až 25 km teplota vzduchu s výškou nemění. Ve
větších výškách roste a maxima (kolem 0°C) dosahuje ve výšce kolem 50 km. Vzestup
teploty vzduchu s výškou je způsoben přítomností ozónu, který pohlcuje sluneční a
kosmické záření a silně se zahřívá. Asi 90% veškerého ozónu je soustředěno ve
stratosféře.

3.1

Význam stratosféry pro klimatický systém

Procesy odehrávající se ve stratosféře jsou z mnoha důvodů rovněž důležité pro
klimatický systém. Stratosférou například při šíření do troposféry a k zemskému
povrchu prochází krátkovlnná sluneční radiace; dlouhovlnná radiace přicházející od
povrchu je látkami obsaženými ve stratosféře pohlcena a znovu vyzářena do troposféry.
Vlny vyvolávané topografií, hlubokou konvekcí a kontrastem mezi mořem a pevninou
se šíří do střední atmosféry, kde řídí (meridionální) cirkulaci. Troposféra je rovněž
důležitým zdrojem chemických látek a aerosolů (přirozených i antropogenních), které
mohou podstatně zasáhnout do radiačních procesů. Interakce mezi troposférou a
stratosférou ovlivňují do značné míry chemické složení stejně jako teplotu a všeobecnou
cirkulaci atmosféry.

Obr. 3-1 Schématické znázornění chemických, radiačních a dynamických procesů ve střední atmosféře.
Převzato z Brasseur a kol. (1997).
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Hlavní interakce mezi nejvýznamnějšími atmosférickými parametry ve stratosféře
jsou znázorněny na Obr. 3-1. Produkce ozónu je založena na posloupnosti reakcí, jejíž
součástí je fotodisociace molekulárního kyslíku krátkovlnným slunečním zářením (viz
3.5). Absorpce tohoto záření ozónem je hlavním zdrojem zahřívání oblasti stratosféry.
Velké množství ozónu ve stratosféře jakož i rozdělení jeho koncentrace jsou rovněž
určeny značným počtem chemických látek. Tyto látky lze rozdělit na sloučeniny
kyslíku, dusíku, vodíku, chlóru a brómu. Mnohé z těchto látek reagují katalyticky
s ozónem, čím dochází k jeho rozkladu. Rozdělení ozónu je určeno konkurencí mezi
produkcí ozónu iniciovanou slunečním zářením (o vlnových délkách kratších než 240
nm) a rozkladem ozónu fotochemickými katalytickými reakcemi (jež probíhají při
dopadu slunečního záření o vlnových délkách okolo 300 nm) a velkoprostorovým
transportem ve stratosféře. Existuje samozřejmě i celá řada reakcí, jichž se účastní jiné
látky než ozón. Rychlost reakce závisí na teplotě, hustotě částic a sluneční radiaci, a
mění se tudíž s nadmořskou výškou, zeměpisnou šířkou, ročním obdobím a denní
dobou, což naznačuje spojení sluneční radiace a teploty s rozdělením stopových látek.
Cirkulace ve stratosféře je rovněž dána rozdělením teploty, a i na ni má tedy vliv
sluneční záření a rozdělení chemických látek. Naopak cirkulace se zřejmě podílí na
vlivu na rozložení těchto látek jejich transportem. Vlny mající původ v troposféře se šíří
do stratosféry a jako důsledek jejich rozpadu vzniká třecí síla. Gravitační a planetární
vlny transportují hybnost a teplo do střední atmosféry a vyvolávají změny ve
stratosférické cirkulaci.
Rozložení koncentrací reaktivních látek v atmosféře závisí na zmíněném přenosu,
jejich tvorbě a rozkladu chemickými reakcemi a stejně tak na emisích zdrojových plynů.
Některé látky přítomné ve stratosféře vznikají jako důsledek přímé emise ze zemského
povrchu, zatímco jiné vznikají v samotné stratosféře. Většina reakcí ve stratosféře je
vyvolána fotodisociací molekul skrze sluneční záření, což vede ke vzniku radikálů. Tyto
radikály jsou vysoce reaktivní a způsobují tak řetězovou reakci, jejímž produktem je
velké množství molekul. Pokud k fotodisociaci nedochází, klesá koncentrace všech
vysoce reaktivních látek s krátkou dobou setrvání v atmosféře rychle k nule. Mezi
chemicky aktivní látky důležité ve stratosféře a emitované z povrchu oceánů, půdy,
biosféry nebo produkované lidskou činností patří vodní pára, oxidy dusíku, methan,
oxid uhelnatý, oxid siřičitý, freony a jiné příbuzné látky. Molekulární kyslík a oxid
uhličitý jsou rovněž uvolňovány ze zemského povrchu a ve stratosféře hrají důležitou
roli, ale z důvodu dlouhé doby setrvání v atmosféře, je rozložení jejich koncentrací
v atmosféře považováno za docela homogenní. Největší část stratosférického chlóru
pochází z antropogenních emisí freonů. Chlór reaguje katalyticky s ozónem. Velký
nárůst emisí těchto průmyslově vyráběných sloučenin v minulých desetiletích způsobil
značné snížení koncentrace ozónu ve stratosféře. Je také zodpovědný za vznik ozónové
díry nad Antarktidou během jarních období od 80. let 20. století. Změny množství
stratosférického ozónu mají vliv i na podíl slunečního záření propuštěného skrze
atmosféru, a tudíž i na rychlost fotodisociace různých látek a podíl škodlivého záření
dopadajícího na zemský povrch. O procesech založených na fotodisociaci probíhajících
ve stratosféře je podrobněji pojednáno v podkapitole 3.2.
V rámci klimatického systému dochází rovněž k interakcím stratosféry skrze
výměnu dlouhovlnného (infračerveného) záření. Dlouhovlnnou radiaci vyzařuje do
atmosféry zemský povrch. Toto záření je pohlceno a znovu vyzářeno směrem k povrchu
molekulami např. vodní páry, oxidu uhličitého, methanu, ozónu, freonů, čímž je
vyvoláván tzv. „skleníkový efekt“. Sama stratosféra také emituje dlouhovlnnou radiaci
do vesmíru, což má za následek ochlazování stratosféry. Změny teploty způsobené
radiačním transferem jsou důležité pro dynamiku jak troposféry, tak stratosféry, a mají
tak vliv na klimatický systém.
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3.2

Zonální průměry meteorologických parametrů

Provedeme detailnější rozbor procesů souvisejících s pozorovanou průměrnou
meridionální cirkulací ve střední atmosféře. Dynamické chování střední atmosféry se
zásadním způsobem liší od chování troposféry. Přítomnost ozónu ve stratosféře navíc
výrazně ovlivňuje radiační bilanci a do jisté míry i teplotní strukturu střední atmosféry.
Při srovnání teploty, jakou by měla atmosféra v případě dosažení stavu radiační
rovnováhy, a zonálního průměru pozorované teploty ve střední atmosféře je patrné, že
naměřené teploty dosahují v polární oblasti během polární noci značně vyšších hodnot
než teploty plynoucí z předpokladu radiační rovnováhy. Naopak v oblasti, kde právě
panuje polární den, jsou pozorované teploty nižší než hodnoty plynoucí z předpokladu
radiační rovnováhy. Tyto rozdíly lze zaznamenat zejména ve střední a horní mezosféře,
kde pozorovaný šířkový gradient teploty míří opačným směrem než ve stratosféře.
Polární oblast s polárním dnem se tedy vyznačuje teplejší stratosférou a chladnější
mezosférou, zatímco polární oblast, kde trvá polární noc, chladnější stratosférou a
teplejší mezosférou. Tyto podmínky jsou důsledkem přítomnosti radiačního ohřívání
ozónové vrstvy na letní polokouli a jeho nepřítomností na zimní polokouli. Je proto
zřejmé, že na utváření pozorované teplotní struktury střední atmosféry se kromě radiace
musejí podílet i jiné procesy.
Příčina zmíněných odchylek od radiační rovnováhy může být odhalena při srovnání
pole zonálního průměru zonálního větru s podmínkami, které by splňovaly předpoklad,
že pole termálního větru odpovídá radiačně ustavené tepelné rovnováze. Srovnáme-li
takové pole s pozorovanou klimatologií, zjistíme značné rozdíly mezi oběma profily,
zejména nad 60 km, kde je pozorované proudění významně slabší než proudění, jež by
bylo řízeno výhradně radiačním působením. Existence zeslabení proudění v této oblasti
dokládá, že dynamické procesy odehrávající se ve střední atmosféře způsobují odchylku
teploty od hodnot odpovídajících radiační rovnováze. Dynamické procesy spojené
s tvorbou vírů a vlnových pohybů dávají ve střední atmosféře za vznik meridionální
cirkulaci, která udržuje rozdíl mezi pozorovanými hodnotami teploty a hodnotami
plynoucími z předpokladu radiační rovnováhy. Tato skutečnost vede k závěru, že
cirkulace ve střední atmosféře je dynamicky řízená na rozdíl od troposféry, v níž
převládá termicky řízená cirkulace, jak uvádí Holton (1997).
V oblasti stratosféry na polokouli přivrácené ke Slunci způsobuje dopad slunečního
záření produkci ozónu a radiační ohřev. Na odvrácené polokouli naopak k žádnému
radiačnímu ohřevu nedochází. To má za následek vznik gradientu teploty ve směru od
pólu odvráceného od Slunce k pólu přivrácenému ke Slunci v rozsáhlých oblastech
stratosféry, což na polokouli přivrácené ke Slunci vzhledem k rovnováze termálního
větru způsobuje růst východních větrů s nadmořskou výškou. Opačné znaménko
Coriolisova parametru na polokouli odvrácené od Slunce naproti tomu způsobuje růst
západních větrů s výškou. A konečně obrat šířkového gradientu teploty ve výšce zhruba
nad 65 km (ve střední mezosféře) vyvolává pokles rychlosti větru s výškou na obou
polokoulích.
Jak bylo zmíněno výše, rozdíl mezi pozorovanými podmínkami a podmínkami
plynoucími z předpokladu radiační rovnováhy by bylo možné vysvětlit působením
meridionální cirkulace. Víme, že existují v zásadě dva způsoby, jimiž se může měnit
teplota vzduchové částice: (i) diabatické změny teploty, které jsou ve střední atmosféře
převážně vyvolávány radiačními procesy a (ii) adiabatické změny teploty vyvolané
expanzí nebo kompresí vzduchové částice při jejím výstupu nebo sestupu. Meridionální
cirkulace by tedy mohla adiabatickým ohříváním, resp. ochlazováním v jejích
sestupných, resp. vzestupných proudech snadno způsobit odchylky teploty od hodnot
plynoucích z předpokladu radiační rovnováhy.
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Vezmeme-li v úvahu, že radiační ohřívání vrstev ozónu značně přispívá k rozdělení
teploty a odpovídajících sezónních změn směru zonálních větrů ve stratosféře, získáme
větší soulad s radiačně určeným polem větru. Odchylky rychlosti větru a teploty od
hodnot předpokládaných pro případ radiační rovnováhy však přesto zůstanou zvláště
v mezosféře výrazné a budou i nadále vyžadovat vysvětlení.
Holton (1997) předpokládá, že uvažovaná na čase nezávislá meridionální cirkulace
musí přesně vyvažovat rychlosti radiačního ohřevu, přičemž je brána v úvahu relaxační
povaha rychlostí diabatického ohřevu ve střední atmosféře. Výsledkem je tzv. zbytková
diabatická cirkulace (residual diabatic circulation). Abychom dosáhli této představy,
rozebereme nejprve vliv radiace vyplývající z nerovnováhy mezi rychlostmi radiačního
ohřevu a rychlostmi ochlazování, který odpovídá pozorovaným teplotním odchylkám od
radiační rovnováhy. Následně se zaměříme na vertikální pohyby, v nichž adiabatické
změny teploty kompenzují radiační teplotní změny. Například ve stratosféře severních
polárních oblastí vysoké pozorované lednové teploty naznačují, že sestupný pohyb a
s ním spojené adiabatické oteplení by mohly vyvažovat silné radiační ochlazování.
Podobně jsou vzestupný pohyb a související adiabatické ochlazení potřeba k tomu, aby
kompenzovaly radiační ohřev probíhající v rámci rovníkových oblastí stratosféry a
mezosféry polokoule přivrácené ke Slunci. Diabatická cirkulace se tedy podobá
jednobuněčné cirkulaci nad střední stratosférou s docela symetrickou dvoubuněčnou
strukturou ve spodní stratosféře.
Podle Holtona (1997) lze pro ještě hlubší rozbor diabatické meridionální cirkulace
redukovat třídimenzionální pohybové rovnice v hydrostatické a kvazigeostrofické
aproximaci na plochu, jejíž souřadné osy představují šířková a výšková osa. Za
předpokladu, že proudová funkce je periodická, rovnice meridionálního větru při
průměrování všech rovnic v zonálním směru vymizí. Dostáváme pak následující
soustavu rovnic:
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kde G zastupuje určitý druh odporové síly vznikající jako důsledek rozpadu vln a Qs ,
resp. Ql T  jsou lokální rychlosti ohřevu dopadem krátkovlnného, resp. dlouhovlnného
záření. Předpokládáme, že tyto veličiny jsou zadány počátečními podmínkami. Rovnice
(3.1) vyjadřuje skutečnost, že pro daný forcing bude zrychlení západního (východního)
zonálního větru vyvažováno meridionálním proudem v  mířícím směrem k pólu
(rovníku). Rovnice (3.2) dává do vztahu vertikální střih zonálního větru a meridionální
gradient teploty. Odvozením z 1. hlavní věty termodynamické bylo dosaženo rovnice
(3.3), která spojuje radiační ohřívání nebo ochlazování s adiabatickou kompresí nebo
expanzí vzduchové částice. Např. v ustáleném stavu ( T t  0 ) bude radiační
ochlazování (ohřívání) vyvažovat adiabatické oteplování (ochlazování) způsobené
kompenzačními sestupnými (vzestupnými) pohyby. A konečně rovnice (3.4)
představuje zákon zachování celkové hmotnosti vzduchové částice (tj. rovnice
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kontinuity). Rovnice (3.1)-(3.4) lze považovat za předpovědní rovnice pro u t a
T t a za diagnostické rovnice pro v  a w .
Uvedenou soustavu rovnic budeme řešit pro w . Předpokládejme zonální průměr
vertikální rychlosti w a funkce G a Qs zastupující vnější vlivy ve tvaru jednoduché
harmonické vlny s frekvencí σ.
 w^  , z 
 w 
^

 
 G   Re G  , z  exp i 
^

 Qs 
 
Q  , z 

Po dosazení tohoto vyjádření dále nahradíme tok tepla skrze dlouhovlnnou radiaci
výrazem Ql   T a členy obsahující amplitudu w^ převedeme na jednu stranu rovnice.
Dostáváme, že
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Prostorové rozložení odezvy w^ v závislosti na zeměpisné šířce a výšce závisí na
šířkovém a vertikálním rozdělení funkcí G^ a Q^ zastupujících vnější vlivy. Rovnice
(3.5) je eliptická, z čehož vyplývá, že vnější vliv působící v malé oblasti může vyvolat
odezvu ve značně vzdálené rozsáhlejší oblasti. Atmosférická cirkulace v globálním
měřítku tedy může mít původ v působení vnějšího vlivu v omezené oblasti. Příčinou je
šíření rychle postupujících vln, které přenášejí energii a informaci do vzdálených oblastí
rozsáhlejších než oblasti, v nichž se odehrává působení uvažovaného vnějšího vlivu.
Vířivé pohyby v mimotropické stratosféře a mezosféře mohou u vzduchu spodní
stratosféry způsobit vzestupné pohyby a pohyby směrem k pólu, čímž se utváří
dvoubuněčná cirkulace v globálním měřítku. Tyto vířivé pohyby jsou vyvolávány
vnějšími vlivy, jež jsou popsány členem G . Detailnější rozbor vlastností systému
vyjádřených rovnicí (3.5) lze nalézt v práci Holtona (1997) od str. 23.
Pro aplikaci předchozích úvah na reálnou atmosféru rozdělíme dynamické
proměnné na zonální průměr a odchylku od zonálního průměru:
u  u  u
v  v  v
w  w  w

    
T  T T
kde zonální průměr je dán vztahem
1
x  , z , t  
2

2

 x  ,  , z, t d 
0

Způsobem popsaným v práci Holtona (1997) na str. 27 odvodíme soustavu Eulerových
průměrných rovnic (Eulerian mean set).
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kde  označuje geopotenciální výšku, H  RTs g je výška standardní atmosféry a
N 2  g  ln  z  je Brunt-Väisälaova frekvence. Rovnice (3.6) představuje rovnici
zonálního průměru hybnosti, rovnice (3.7) vznikla odvozením z 1. hlavní věty
termodynamické, rovnice (3.8) představuje zonální průměr rovnice kontinuity a
konečně rovnice (3.9) vztah pro zonální průměr geostrofického větru.
Takovýto model diabatické cirkulace podle Holton (1997) korektně popisuje jak
rovnováhu mezi radiačními a adiabatickými teplotními změnami vzduchových částic,
tak rozdělení pozorovaných koncentrací stopových plynů ve střední atmosféře. Nad
polární oblastí odvrácené od Slunce však vytváří meridionální cirkulaci, která je opačná
oproti uvažované diabatické cirkulaci. Zároveň musí být vertikální transport stopových
plynů doprovázen diabatickým oteplením nebo ochlazením ve střední atmosféře, neboť
pozorování dokládá, že ve spodní stratosféře jsou plochy konstantního směšovacího
poměru plynů s dlouhou dobou setrvání v atmosféře (např. N2O a CH4) příkřejší než
izentropy. Pro vysvětlení koncentrací plynů jako N2O a CH4 ve stratosféře je nutný
předpoklad transportu přes izentropy, který vyvolá diabatické nebo radiační změny
teploty. Vertikální pohyb popsaný rovnicí (3.7) však není transportem napříč
izentropami. To je důsledkem skutečnosti, že rovnice (3.7) obsahuje členy vyjadřující
toky skrze vířivé pohyby a diabatické změny teploty. Člen

 

  y vz 







reprezentuje adiabatický příspěvek v čase neproměnném stavu, a tudíž nepředstavuje
tok přes izentropy. Abychom popsali pohyby napříč izentropami, je třeba odstranit
efekty divergence toku tepla skrze vířivé pohyby v rovnici (3.7). Tento požadavek vede
na transformované Eulerovy průměrné rovnice (TEM), viz Holton (1997).
Definujeme novou „zbytkovou průměrnou meridionální cirkulaci“ jako:
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Ze vztahů (3.10) a (3.11) dosadíme do (3.6) a (3.7) za v a w , čímž dostaneme
požadovanou soustavu transformovaných Eulerových průměrných rovnic:
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V rovnici (3.15) vektor F označuje Eliassen-Palmův tok, rovnice (3.16) pak vyjadřuje
rovnováhu termálního větru. Odsud vidíme, že G je vyjádřeno složkami
reprezentujícími odchylky od zonálních průměrů, tj. závisí na přítomnosti vířivých
pohybů. Pozorování dokládají, že G je ve střední atmosféře většinou záporné, a může
na něj být tudíž nahlíženo jako na výraz zastupující tření.
Zbytková průměrná meridionální cirkulace definovaná vztahy (3.10) a (3.11) je za
vhodných podmínek dobrou aproximací diabatické cirkulace a s ní spojeného transportu
stopových izotopů.
Od soustavy transformovaných Eulerových průměrných rovnic lze dospět
k eliptické rovnici pro v  :
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V případě, že jde o adiabatický děj ( J  0 ) a že G  0 a v   0 na hranicích oblasti, je
v  nutně nulové uvnitř oblasti, a u t je tedy rovněž nulové. Tento poznatek
označujeme jako teorém nulového zrychlení, jenž je přímým důsledkem nulové
divergence Eliassen-Palmova toku, z čehož také na základě rovnice (3.15) vyplývá, že
je-li w  0 na povrchu, pak w  0 všude. Podmínky nulového zrychlení tedy mohou
zamezit vzniku meridionální cirkulace.
Soustava transformovaných Eulerových průměrných rovnic je neuzavřená, neboť
Eliassen-Palmův tok musí být předepsán. Příčinou jsou vzájemné interakce mezi
odchylkami meteorologických parametrů od jejich zonálních průměrů. Pokusíme-li se
redukovat počet neznámých, dostaneme triviální řešení identicky rovné nule.
Meridionální cirkulace se může objevit pouze v případě, že divergence EliassenPalmova toku není nulová. Výrazy uv a vz tedy nelze sledovat odděleně, jako je
tomu v případě původních Eulerových průměrných rovnic.

3.3

Klimatologie a vývoj polí meteorologických
parametrů ve stratosféře

Věnujme pozornost nejdříve severní polokouli. I zde podle O’Neilla (1997) během
polární noci brání tryskové proudění uvnitř polárního víru ve stratosféře severní
polokoule meridionální cirkulaci arktického vzduchu. Toto tryskové proudění, jehož
maximum východní složky se nachází v blízkosti stratopauzy, se rozvíjí jako důsledek
silného diabatického ochlazování (~10 K/den) této hladiny. Při takové míře ochlazování
dochází ke vzniku sestupných pohybů v řádu 1 cm/s a k posuvu ploch konstantního
objemu stopových látek směrem dolů v reakci na tyto sestupné pohyby. Polární vír si
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lze představit jako „potrubí“, jímž vzduch z mezosféry klesá do spodní stratosféry, aniž
by při tom docházelo k míšení se vzduchem mírných šířek.
Během zimy bývá zonální symetrie polárního víru severní polokoule velmi často
porušena. K tomu dochází převážně z důvodu šíření vln planetárních měřítek
vznikajících v troposféře a šířících se do vyšších vrstev atmosféry. Je-li polární vír
protáhlý nebo dochází-li k jeho odsunu od pólu, může být k pólu východním směrem
okolo víru přinášen vzduch, v němž koncentrace stopových plynů dosahují hodnot
typických pro tropický vzduch. Po většinu zimního období se v mírných šířkách vyšších
hladin atmosféry nachází kvazistacionární Aleutská výše. Jedná se o cirkulační
protějšek Aleutské níže z nižších tlakových hladin, který zásadním způsobem ovlivňuje
cirkulaci ve stratosféře. Tento oproti polárnímu víru opačně rotující útvar vtahuje
vzduch z polárního víru a ovíjí jej vzduchem tropického původu, čímž dochází ke
zvlnění plochy konstantního objemu stopových plynů uvnitř anticyklóny. Radiační
ohřev a z něho vyplývající výstup vzduchu v tropech způsobují v oblasti nízkých
zeměpisných šířek posuv izoplet stopových látek směrem vzhůru.
Vývoj dynamických procesů na jižní polokouli v závěru zimního období popisuje
podkapitola 3.4.4.

3.3.1

Roční chod zonálního průměru větru

Během podzimu a časné zimy severní polokoule se postupně snižuje výška Slunce nad
obzorem. Arktická vzduchová hmota se insolací méně ohřívá a vzduch se ochlazuje
vyzařováním dlouhovlnné radiace. Vznikající sloupec studeného vzduchu obsahuje
velké gradienty tlaku a intenzivní cirkumpolární cyklonální vír a s ním spojené západní
tryskové proudění.
Pro sezónní vývoj zonálního průměru větru a zonálního průměru teploty na hladině
10 hPa na severní polokouli jsou typické následující znaky, viz také O’Neill (1997):
1. Během časné zimy polární vír zesiluje v reakci na diabatické ochlazování.
Teploty se výrazně snižují s rostoucí zeměpisnou šířkou. Západně orientované
zonální průměru větru nabývají s rostoucí výškou na síle a dosahují rychlostí
přes ~50 m/s.
2. Poruchy v planetárním měřítku vedou ke snížení rychlosti zonálního průměru
větru a ke zvýšení zonálního průměru teploty v zeměpisných šířkách polárních
oblastí během zimy. Takové události nazýváme jako náhlá stratosférická
oteplení. Jsou spojena se zesilováním Aleutské výše a odsunem polárního víru
od pólu. Během zvláště silných otepleních se zonální průměr větru obrací ze
západního na východní.
3. Během jara polární vír a s ním spojené zonální průměry větru oslabují a nakonec
se vítr mění na východní. Toto slábnutí větrů se obvykle odehrává v rámci řady
oteplení. K obratu dochází během tzv. finálního oteplení.
4. V létě teploty rostou s rostoucí zeměpisnou šířkou, což je důsledkem radiačního
ohřevu polárních oblastí. Východní větry nabývají na síle s rostoucí výškou (v
souladu s polem termálního větru). Poruchy v planetárním měřítku na jižní
polokouli jsou mnohem slabší než na severní, v důsledku čehož je polární vír
silnější a mnohem méně narušen a nejvyšší rychlosti zonálních průměrů větru
přesahují 90 m/s. V souladu s touto skutečností jsou teploty v jižních polárních
oblastech typicky o 20 K nižší než v severních. Vývoj zonálního průměru větru
během zimy je mnohem pravidelnější a vykazuje mnohem méně meziroční
variability. I výskyt finálního oteplení je pravidelnější a v rámci ročního chodu
má tendenci objevovat se později.
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3.3.2

Meziroční variabilita

Stratosféra vykazuje značnou meziroční variabilitu, zvláště pak na severní polokouli.
Zvláště výraznou meziroční variabilitou se vyznačuje pole teploty ve spodní stratosféře
polárních oblastí. Je známo, že rozklad ozónu působením antropogenních látek závisí na
teplotě uvnitř polárního víru. Velmi nízké teploty mohou vést k tvorbě polárních
stratosférických oblak. Na povrchu částic tvořících tato oblaka mohou probíhat
heterogenní chemické reakce způsobující rozklad ozónu, viz Solomon (1996).
Nejnižší teploty v polárních oblastech spodní stratosféry, jichž bývá v zimě
dosaženo na severní i jižní polokouli na hladině 90 hPa, splňují následující podmínky:
1. Zima severní polokoule se vyznačuje větší mírou variability v teplotě než zima
jižní polokoule.
2. Největší meziroční variabilita se na jižní polokouli objevuje v průběhu jara,
které je na jižní polokouli nejvíce dynamicky aktivním obdobím.
3. Existují dva typy polárních stratosférických oblaků, z nichž každý se vyskytuje
při dosažení určené prahové teploty. Pro první typ činí tato prahová teplota asi
195 K, pro druhý typ asi 189 K. Na jižní polokouli jsou tyto prahové hodnoty
překročeny po delší období. Rozdíly mezi oběma polokoulemi lze přičíst na vrub
rozdílu v troposférickém vnějším působení vyvolávajícím planetární vlny.

3.3.3

Vítr a teplota na hladině 100 hPa

Typické podmínky panující v zimě ve stratosféře severní polokoule lze rozpoznat z polí
geopotenciální výšky a teploty na hladině 100 hPa (Obr. 3-2). Podle O’Neilla (1997)
zde i v časových průměrech figuruje patrná zonální asymetrie. Geopotenciální výška
hladiny 100 hPa vykazuje v cirkulaci spodní stratosféry velkou asymetrii planetárního
měřítka. Nejnápadnějším znakem jsou hluboké brázdy nad východním pobřežím Asie a
Severní Ameriky (spojené s drahami bouřek) a hřebeny nad západním pobřežím Evropy
a Severní Ameriky. Podobně vykazuje i měsíční průměr teploty na této hladině
v zonálním směru výraznou asymetrii. Nejchladnější vzduch se odsouvá od pólu
směrem k 30°E a relativně teplý vzduch se nachází na severu Tichého oceánu v téže
zeměpisné šířce. Mezi vlnami v poli geopotenciální výšky a v poli teploty existuje
posuv. Západně od středu polárního víru lze dobře identifikovat studenou anomálii,
takže oblast nejsilnějšího proudění není položena podél studeného vzduchu, ale skrze
něj. Toto uspořádání může vést ke vzniku chemických procesů, které mají vliv na
složení vzduchu uvnitř víru. Teplá anomálie je posunuta západně od hřebene ležícího
nad západním pobřežím Severní Ameriky. Toto uspořádání je spojeno s tokem tepla
skrze k pólu směřující vír a se vzhůru směřujícím Elliasen-Palmovým tokem, jenž je
spojen se vzhůru se šířícími planetárními vlnami, viz Holton (1997). Dalším důkazem
tohoto šíření směrem vzhůru je posun středu Aleutské výše a s ní spojené kapky teplého
vzduchu západním směrem s rostoucí výškou.
Zimní cirkulace na jižní polokouli se značně liší od zimní cirkulace severní
polokoule. Aniž by topografie nebo teplotní kontrast mezi pevninou a mořem
způsobovaly šíření planetárních vln směrem vzhůru, vykazuje jižní polární vír velkou
zonální asymetrii. V analýze červencových měsíčních průměrů geopotenciální výšky a
teploty lze nalézt velmi intenzivní polární vír se středem téměř na pólu, nikoli však
kvazistacionární anticyklónu, jako Aleutskou výši na severní polokouli. Přesto se
během finálního oteplení na jaře krátkodobě vyskytují slabé anticyklóny přesouvající se
směrem k východu, jejichž intenzita postupně narůstá a které se během svého vývoje
stávají kvazistacionárními.
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Obr. 3-2 Průměrná měsíční pole teploty (vlevo) a geopotenciálu (vpravo) na hladině 100 hPa na severní
polokouli pro leden 1992 získaná z UKMO. Převzato z O’Neill (1997).

3.4

Dynamické procesy ve stratosféře

Tato podkapitola uvádí popis nejvýznamnějších dynamických procesů velkého měřítka,
které se během sezónního vývoje odehrávají ve stratosféře mimo tropické oblasti.

3.4.1

Kanadské oteplení

Charakteristickým znakem stratosféry severní polokoule je, že během časné zimy se
vyvine zvláštní typ oteplení, který označujeme jako Kanadské oteplení. Kanadské
oteplení má odlišnou strukturu a vývoj než oteplení uprostřed zimy. Pro Kanadská
oteplení jsou typické následující znaky, viz také O’Neill (1997):
1. Objevují se spíše pravidelně na začátku zimy (závěr listopadu a prosinec).
2. Aleutská výše je odsunuta ze své normální polohy na datové čáře směrem na
východ nad Kanadu (protějškem na jižní polokouli je „Jihopacifické oteplení“).
3. Anticyklóna má pouze slabý sklon s výškou k západu.
4. Polární vír je odsunut od pólu, ale nerozpadá se, na rozdíl od velkého
stratosférického oteplení (major stratospheric warming), kdy se může téměř
zcela rozpadnout.
5. Teplotní změny jsou menší než při velkém oteplení.
6. Kanadské oteplení má dopad pouze na spodní a střední stratosféru, horní
stratosféra je poměrně málo ovlivněna.
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Obr. 3-3 Ertelova potenciální vorticita a geostrofický vítr na izentropické hladině 30. listopadu (a) a 7.
prosince 1981 (b) v jednotkách 10-4 Km2kg-1s-1. Plocha mezi izoliniemi potenciální vorticity 4 a 6 v těchto
jednotkách je vyšrafovaná. Převzato z O’Neill (1997).

Obr. 3-3 (a) a (b) ukazují Ertelovu potenciální vorticitu (PV) na izentropické hladině
850 K (~10 hPa) a popisují vývoj Kanadského oteplení. Dne 30. listopadu 1981 byla
Aleutská výše jasně vyjádřená jako oblast nízké PV a polární vír jako oblast vysoké PV
odsunutá od pólu. Typickým dokladem „rozpadu planetárních vln“ je, že oblast nízké
potenciální vorticity je posouvána z tropů směrem k pólu mezi výší a polárním vírem a
oblast vysoké PV je z oblasti polárního víru přitahována anticyklónou směrem
k rovníku. Během týdne se blízko 90° vytvoří dvojice vírů a dominantním útvarem se
stane Aleutská výše, avšak polární vír zůstává neporušen. Jak se anticyklóna rozpadá,
polární vír se přesouvá zpět nad pól a dále zesiluje až do poloviny zimy, což je
výsledkem radiačního ochlazování v polárních šířkách. Toto je příkladem konkurence,
která vládne mezi působením záření a dynamikou v první polovině zimy: dynamika
způsobuje zeslabování polárního víru, zatímco diabatické ochlazování představuje
tendenci k jeho zesílení.

3.4.2

Jihopacifické oteplení

Kanadské oteplení na začátku zimy na severní polokouli má svůj slabší protějšek na
jižní polokouli. Toto oteplení bylo pojmenováno jako Jihopacifické oteplení Farrarou a
kol. (1992). Je s podivem, že navzdory rozdílům v topografiích na obou polokoulích se
tato třída oteplení objevuje na obou hemisférách. Jev se vyznačuje advekcí kapky
teplého vzduchu kolem polárních zeměpisných šířek nad jižním Pacifikem.
Jihopacifické oteplení má společných mnoho znaků s Kanadským oteplením:
1. Oteplení má dopad pouze na spodní a střední stratosféru.
2. Systémy mají nízký sklon s výškou.
3. Existuje preferovaná geografická oblast, což naznačuje spojení s povrchovou
topografií. Výzkum tohoto jevu a jeho struktury, vývoje a výskytu není v příliš
pokročilém stádiu.

3.4.3

Náhlá oteplení ve stratosféře

Náhlá oteplení ve stratosféře (stratospheric sudden warmings) patří mezi nejnápadnější
úkazy velkého měřítka, jež jsou ve stratosféře pozorovány. Byla objevena Scherhagem
v roce 1958 při měření meteorologickými raketami v Berlíně.
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Náhlá stratosférická oteplení mohou být klasifikována buď jako větší (major) nebo
jako menší (minor). Větší náhlá stratosférická oteplení jsou definována jako obrat
zonálního průměru zonálního větru (ze západního na východní) na 60°N a hladině 10
hPa nebo níže. Jsou spojena s obrácením meridionálního gradientu teploty v polárních
oblastech (místy se může teplota zvednout až o 80 K za několik dní). Není-li růst
teploty doprovázen obratem zonálního průměru větru na hladině 10 hPa, považujeme
tento jev za menší náhlé stratosférické oteplení. Větší oteplení se objevují ojediněle,
typicky v pozdní zimě (leden, únor a březen) a jsou pozorována pouze na severní
polokouli. Naproti tomu menší oteplení se objevují každoročně na obou polokoulích
během polární noci.
Oteplení na severní polokouli, k nimž dochází uprostřed zimy, mohou být obecně
rozdělena do dvou velkých tříd, tzv. „oteplení jednoduchou vlnou“ a „oteplení dvojitou
vlnou“. Oteplení jednoduchou vlnou se objevuje v případě, že Aleutská anticyklóna
tlačí vír od pólu, a v poli geopotenciální výšky se proto ve směru rovnoběžky objevuje
jedno maximum a jedno minimum – odtud „oteplení jednoduchou vlnou“. Naopak
„oteplení dvojitou vlnou“ je výsledkem obklopení víru dvěma anticyklónami, což se
následně projeví dvěma maximy a dvěma minimy v poli geopotenciální výšky ve směru
rovnoběžky. V extrémních případech se vír rozpoltí. Podrobnější rozbor obou typů
oteplení je uveden níže nebo také v O’Neill (1997).


oteplení jednoduchou vlnou: Na počátku děje dojde k zesílení Aleutské výše.
K tomu obvykle dochází při jejím splynutí s východně postupující anticyklónou.
Splynutím těchto dvou systémů vzniká mohutná anticyklóna, která může
zasahovat od spodní stratosféry do spodní mezosféry. Polární vír se odsouvá od
pólu a rozpadá se, přičemž oblast vysokých hodnot potenciální vorticity spojená
s tímto vírem je vtažena do vyvíjející se anticyklóny. Při rozpadu polárního víru
se Aleutská výše přesouvá přes pól a západní zonální průměry větru se ve
vysokých zeměpisných šířkách mění na východní. Během radiačního
ochlazování (a v důsledku dynamických procesů) anticyklóna časem oslabuje a
dochází k obnovení polárního víru.



oteplení dvojitou vlnou: Je ještě dramatičtějším stratosférickým oteplením.
Oblast vysoké potenciální vorticity na izentropické hladině 850 K spojená
s vysoce protáhlým polárním vírem nabývá tvaru „činky“, jejíž těžiště se nachází
nad pólem. Oba vrcholy potenciální vorticity jsou odděleny dvěma oblastmi
nízké potenciální vorticity spojenými s dvěma přítomnými anticyklónami,
s nimiž společně tvoří čtyřpól. Vývoj tohoto profilu pokračuje splynutím obou
anticyklón nad pólem, rozštěpením polárního víru (štěpením oblasti vysoké
potenciální vorticity) a utvořením oblasti nízké potenciální vorticity nad pólem.
Oteplení tohoto typu je vzácnější než oteplení vyvolané vznikem pouze jedné
anticyklóny a má dopad na rozsáhlejší oblasti stratosféry. Polární vír slábne
v daleko větší míře.

3.4.4

Vývoj na jižní polokouli v závěru zimy

Závěr zimy a jaro jsou ve stratosféře jižní polokoule dynamicky nejaktivnější období
během sezónního vývoje. V průběhu zimy je pro cirkumpolární vír charakteristické
silné ochlazování a sestupné pohyby. Vzduch v centru víru zůstává izolován po mnoho
měsíců. Rozdělení ploch konstantního objemu stopových plynů má silný gradient na
okraji víru. Na přelomu srpna a září probíhá na jižní polokouli intenzivní přenos, při
němž se na okraji víru vyvíjejí anticyklóny, které se přesouvají k východu kolem
polárního víru a následně se rozpadají. Někdy je vidět dvojice cyklón v různých fázích
jejich životního cyklu od zesilování až po rozpad. Kolem anticyklón jsou
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transportovány pásy subtropického vzduchu (s vysokými koncentracemi stopových
plynů), přičemž se v poli koncentrací stopových plynů vytváří na okraji polárního víru
hřeben. Vzduch jak z vysokých, tak z nízkých zeměpisných šířek se otáčí kolem
anticyklón, jak bylo pozorováno i na severní polokouli (viz kap. 3.3). To vede ke
zvlnění izoplet stopových plynů. V říjnu je pozorováno zpomalení pohybu na východ
směřujících anticyklón nad preferovanou geografickou oblastí (uvnitř nebo blízko
sektoru mezi 90°E a 180°E), která umožňuje východní pohyb anticyklón, jež vyvinuly
protiproud, aby následně dohonily kvazistacionární anticyklónu a splynuly s ní. Příklad
situace typické pro toto období je uveden např. v O’Neill (1997).

3.4.5

Jarní finální oteplení

Jako jarní finální oteplení označujeme nepravidelně přicházející změnu zimních
západních větrů na letní východní, k níž dochází při rozpadu polárního víru, který se
pak již neobnovuje. Podle O’Neilla (1997) je základní příčinou obratu větru
rovnoměrný nárůst tepla přijatého při dopadu slunečního záření, když výška Slunce nad
obzorem stoupá. Přesto finální oteplení neprobíhá jako pozvolný přechod, jelikož efekt
zvýšeného ohřevu dopadem slunečního záření je zesilován ojedinělými poruchami
v planetárním měřítku.
1. Zatímco na podzim mají dynamické procesy tendenci působit proti radiačnímu
ochlazování, které vede k tvorbě polárního víru, na jaře působí dynamické i
radiační procesy společně ve prospěch rozpadu cirkumpolárního víru. Zejména
na severní polokouli z této skutečnosti vyplývá, že rozpad víru probíhá mnohem
rychleji než jeho tvorba.
2. Doba výskytu tohoto jevu je na severní polokouli mnohem proměnlivější
(březen nebo duben), kdežto na jižní polokouli má tendenci se objevovat
koncem října nebo začátkem listopadu.
3. Samo finální oteplení vykazuje výraznější proměnlivost na jižní polokouli, kde
je rozpad víru pozorován nejprve v horní stratosféře a později v nižších vrstvách.
Na severní polokouli se vír rovněž rozpadá odshora dolů během dynamicky
aktivních finálních oteplení. Přesto se finální oteplení na severní polokouli
vyznačuje zcela odlišným chováním než na jižní polokouli. Finální oteplení
probíhající na severní polokouli za méně intenzivních dynamických procesů
probíhá pomalu a stejnoměrně v rámci celé stratosféry. Takováto pomalá změna
může vyvstat jako výsledek rozpadu cirkumpolárního víru v dřívější části roku,
čímž se zamezuje šíření troposférických poruch směrem vzhůru. Příklady obou
typů finálního oteplení na severní polokouli jsou uvedeny v O’Neill (1997).

3.4.6

Interakce s troposférou

I když je obtížné spojit vývojové trendy v horní stratosféře se specifickými lokálními
procesy v troposféře, je možné spojit vývojové trendy ve spodní stratosféře se zvláštním
cirkulačním systémem v troposféře. Vývoj blokujícího útvaru v troposféře může značně
deformovat polární vír ve spodní stratosféře. Intenzivní cyklogeneze nad severní
Amerikou nebo východní Asií může mít za následek částečné rozštěpení polárního víru
ve spodní stratosféře. Příklad situace, kdy spodní stratosféra podléhá vlivu blokujícího
útvaru v troposféře, je uveden v O’Neill (1997).
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3.5

Fotochemické procesy ve stratosféře

Jak již bylo naznačeno výše, fotony vlnové délky 190 – 210 nm pronikají hluboko do
stratosféry a odpovídají za fotodisociaci molekulárního kyslíku na dva atomy kyslíku
v základním stavu O(3P)
O2 + hν → 2 O(3P)

(3.18)

Následná reakce atomů O(3P) s O2 v přítomnosti třetí nezávislé molekuly M složek
vzduchu, zprostředkující disipaci reakčního tepla a stabilizující produkt reakce, vede ke
vzniku ozonu (O3)
O(3P) + O2 + M → O3 + M

(3.19)

Ozon při vlnových délkách kratších než 360 nm fotolyzuje
O3 + hν → O2 + O

(3.20)
3

kde vzniklý atom kyslíku může být buď v základním stavu O( P), nebo v elektricky
vybuzeném stavu, O(1D). Vzniklé atomy O(1D) se deaktivují na atom v základním stavu
O(3P) srážkami s molekulami složek vzduchu
O(1D) + M → O(3P) + M

(3.21)

3

Reakce atomů O( P) s O3 je terminačním krokem této řady řetězových reakcí
O(3P) + O3 → 2 O2

(3.22)

Reakce (3.18) – (3.22) se nazývají Chapmanovým cyklem a rámcově vysvětlují vznik
ozonu ve stratosféře. Ozon je nejdůležitější stopovou složkou stratosféry. Kolem 90%
ozonu v atmosféře je obsaženo ve stratosféře (10-50 km nad povrchem země). Z Obr.
3-4 je zřejmé, že maximální koncentrace ozonu je ve vrstvě 20 – 25 km. Necelých 10%
ozonu se nachází v troposféře.

Obr. 3-4 Rozložení ozónu v atmosféře a průběh teploty v závislosti na nadmořské výšce. Převzato
z Fiala, Závodský (2003).

Tloušťka celkového ozonu za standardní teploty (273,15 K) a tlaku (1 atm) se
vyjadřuje v Dobsonových jednotkách (DU). 1 DU je definována jako 0,01 mm takového
sloupce. Tloušťka ozónové vrstvy kolísá ve střední Evropě v širokém intervalu. Nejnižší
měsíční průměr okolo 280 DU má říjen, nejvyšší okolo 390 DU březen. Typické letní
hodnoty se pohybují mezi 300 – 350 DU.
Ve stratosféře je ozón přítomen v hodnotě několika ppm. Jeho význam spočívá
v ochraně zemského povrchu před život ohrožujícím UV zářením. Vrstva
stratosférického ozónu zcela absorbuje sluneční záření o vlnových délkách pod 280 nm
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(pás UV-C), záření o vlnových mezi 280-320 nm absorbuje ze 70% (pás UV-B) a záření
o vlnových délkách 320-400 nm z 28% (pás UV-A). Do troposféry tak může proniknout
pouze záření s vlnovými délkami nad 280 nm. Poškozování vrstvy stratosférického
ozónu umožňuje i ultrafialovému záření o kratších vlnových délkách proniknout do
troposféry.
Efektem absorpce UV záření uvedených délek a s tím spojenými fotochemickými
procesy je přeměna slunečního UV záření na tepelné záření zvláště v horní stratosféře.
Přítomnost ozónu ve stratosféře způsobuje teplotní inverzi charakteristickou pro tuto
oblast, viz Obr. 3-4.
Kromě biologických vlivů, které lze očekávat od zvýšeného ultrafialového záření
(UV-B), může zvýšené pronikání UV-B záření do troposféry vést ke změnám úrovní
troposférického ozónu. Modelové výpočty uvádějí, že O3 v troposféře by se mohl
zvyšovat při zvyšujícím se UV-B záření v městských a venkovských oblastech
zasažených emisemi oxidů dusíku (NOX = NO + NO2).
Chapmanův cyklus, reakce (3.18) – (3.22), nevysvětluje uspokojivě zjištěné
přirozené koncentrace ozónu ve stratosféře. Dle těchto reakcí by množství ozónu mělo
být více než dvojnásobné. Je tedy zřejmé, že do stratosférického chemizmu vstupují
další reakce rozkládající ozón. Bates, Nicolet (1950) se pokouší vysvětlit tento nesoulad
zavedením katalytického cyklu rozkladu ozónu OH a HO2 radikály.
OH + O3 → HO2 + O2
O + HO2 → OH + O2
O + O3

(3.23)

→ 2 O2

Výpočty i experimenty ukázaly, že tento cyklus je příliš pomalý. V roce 1970 upozornil
Crutzen na význam katalytického cyklu rozkladu ozónu oxidy dusíku NOX.
NO + O3 → NO2 + O2
NO2 + O → NO + O2
O + O3

(3.24)

→ 2 O2

Tento cyklus je podstatně účinnější než rozklad ozónu podle klasické teorie. Hlavním
zdrojem oxidů dusíku ve stratosféře je N2O, a to reakcí
N2O + O(1D) → 2 NO

(3.25)

N2O uniká do ovzduší z půdy (jako produkt bakteriální nitrifikace a denitrifikace), ze
spalování biomasy a z moří. V troposféře je stabilní. Do stratosféry se dostává spolu
s methanem a vodní párou konvekcí v rovníkových oblastech. Většina N2O ve
stratosféře fotolyzuje, pouze menší část vede k produkci NO reakcí (3.25).
Terminačními ději katalytického cyklu (3.24) jsou reakce
OH + NO2

→ HNO3

ClO + NO2 → ClONO2

(3.26)
(3.27)

Oba tyto produkty se uplatňují při vzniku ozónových děr.
Zavedením katalytického cyklu rozkladu ozónu (3.24) se do značné míry odstranil
nesoulad mezi vypočítanými a naměřenými hodnotami stratosférického ozónu.
Na riziko vlivu antropogenní emise halogenovaných uhlovodíků, např. freonu 11
(CCl3F) nebo freonu 12 (CCl2 F2) na rovnováhu ozónu ve stratosféře jako první
upozornili Molina, Rowland (1974). Plně halogenované uhlovodíky, tzv. tvrdé freony,
jsou v troposféře stálé. Ve stratosféře však fotolyzují, přičemž uvolňují atomární chlór,
např. reakcí
CCl2 F2 + hν → Cl + CClF2

(3.28)

Atomární chlór (stejně jako bróm) rozkládá ozón v následujícím katalytickém cyklu
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Cl + O3
ClO + O

→ ClO + O2
→ Cl + O2

O + O3

→ 2 O2

(3.29)

Jeden chlórový radikál může zničit desetitisíce molekul ozónu. Cyklus (3.29) mohou
přerušit např. reakce (3.26) a (3.27), resp. Reakce
Cl + CH4
→ HCl + CH3
BrO + NO2 → BrONO2
ClO + HO2 → HOCl + O2

(3.30)

Ve stratosférické chemii se samozřejmě uplatňuje řada dalších chemických reakcí a
potenciálních katalytických cyklů, viz WMO (1998).
Pokles zeslabování vrstvy stratosférického ozónu, ke kterému vedou výše popsané
děje, dokumentuje Obr. 3-5, který znázorňuje roční průměrné hodnoty parciálního tlaku
ozónu na základě balonových sondáží ve vybraných letech 1969, 1982, 1988,
provedených v Payerne, Švýcarsko, viz Staehelin, Schmidt (1991). Z prezentovaných
výsledků je dále patrné, že naopak koncentrace v troposféře, zejména v její spodní části
narůstají.

Obr. 3-5 Roční průměrné hodnoty parciálního tlaku ozónu získané na základě balónových sondáží
v letech 1969, 1982, 1988. Převzato z Fiala, Závodský (2003).
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Farman a kol. (1985) publikovali první zprávu o výskytu tzv. ozónových děr, tj.
masivního úbytku stratosférického ozónu nad Antarktidou na začátku polárního jara.
Objevení ozónových děr bylo překvapující nejen velikostí poklesů, ale hlavně místem
výskytu. Podle homogenní (v plynné fázi) chemie stratosféry se největší úbytek ozónu
očekával v tropickém a mírném pásu. Podle WMO (1998) se už jednoznačně dokázalo,
že na tvorbě ozónových děr mají dominantní podíl antropogenní emise freonů, halonů a
chlórovaných rozpouštědel (tetrachlór, chloroform apod.). V polární stratosféře je malá
produkce ozónu v důsledku malé fotodisociace kyslíku. Podle WMO (1998) se při
rozkladu ozónu pravděpodobně nejvíc uplatňuje katalytický cyklus
ClO + ClO + M → Cl + Cl + O2 + M
2 (Cl + O3
→ ClO + O2)
2 O3

(3.31)

→ 3 O2

Tento cyklus je však významný při malých koncentracích atomárního kyslíku, ale
vysokých koncentracích ClO a BrO (mnohem vyšších, než vyplývají z homogenní
stratosférické chemie). Dnes se už jednoznačně potvrdilo, že při kumulaci uvedených
prekurzorů rozkladu ozónu hraje rozhodující úlohu polární stratosférická oblačnost.
V polární atmosféře nad Antarktidou se během celé polární noci udržuje relativně
izolovaný cirkulační systém – cirkumpolární cyklonální vír, v němž teploty klesají pod
–78°C. Při těchto teplotách se ve výškách kolem 25 km vytvářejí tzv. perleťové oblaky.
Při vyšších teplotách, např. v mírném klimatickém pásu, se nevyskytují. Polární
stratosférická oblačnost se skládá z ledových krystalků (nejnovější výzkumy hovoří
dokonce i o přítomnosti kapek přechlazené vody) a krystalků hydratované kyseliny
dusičné (NAT – HNO3.3H2O), na nichž se mimo jiné projevuje irizace. Nejživější barvy
mají tyto oblaky při poloze Slunce několik stupňů nad horizontem. Tvorbou NAT-ů a
jejich depozic do nižších vrstev dochází k dehydrataci a denitrifikaci stratosféry.
Pravděpodobně nejvýznamnější heterogenní reakcí v polární stratosférické oblačnosti,
která vede k tvorbě NAT-ů, je
ClONO2 + HCl → Cl2 + HNO3

(3.32)

která pravděpodobně probíhá ve dvou krocích
ClONO2 + H2O → HOCl + HNO3 (NAT)
HCl + HOCl
→ Cl2 + H2O

(3.33)

Rezervoárové substance ClONO2 a HCl jsou Dobson-Brewerovou cirkulací přenášené
do polární stratosféry z nižších zeměpisných šířek. Molekulární chlór fotolyzuje
s příchodem prvních slunečních paprsků začátkem jara
Cl2 + hν → Cl + Cl

(3.34)

Během polární noci nahromaděný molekulární chlór potom způsobuje masivní rozklad
ozónu katalytickým cyklem (3.29).
Velikost ozónových děr nad Antarktidou postupně narůstala a v roce 1998 dosáhla
zatím rekordní hodnoty. V místech největších poklesů dosáhlo celkové množství ozónu
pouze okolo 100 DU a po dobu 20 dní zaujímala takto zasažená oblast plochu více než
25 milionů km2. Přes rekordní hodnoty v roce 1998 se však ozónové díry v posledních
pěti letech příliš nelišily, jak je uvedeno ve WMO (1998).
Pokles průměrné hodnoty celkového ozónu ve středních zeměpisných šířkách za
období 1979-1997 byl 5,4%. Výskyt ozónových děr nad Arktidou nebyl vzhledem
k teplejší stratosféře, menší tvorbě polární stratosférické oblačnosti a občasnému rozbití
stratosférického víru během polární noci dosud pozorován. Vzhledem k úbytku ozónu
se však pozoruje ochlazování stratosféry a např. teploty v arktické stratosféře v roce
1998 se už velmi přiblížily ke kritické úrovni pro aktivaci chlóru.
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4

Model SPEEDY se zjednodušenou
parametrizací

Nejpokročilejší modely všeobecné cirkulace atmosféry dovolují dosti realistický popis
mnoha znaků atmosférické cirkulace. Zjišťování dynamického a fyzikálního původu
procesů odehrávajících se v atmosféře však může být v případě použití simulací těmito
modely skoro tak obtížné jako v případě použití reálných dat. Rovněž jsou
nejpokročilejší modely velice složitými kusy zdrojového kódu, v nichž je pro vědce,
kteří nebyli přímo účastni vývoje modelu, velice složité se vyznat natolik, aby byli
schopni provést příslušné testy citlivosti.
Z těchto a dalších důvodů se přistupuje k vývoji klimatických modelů nízké a
střední složitosti, které mohou simulovat atmosférické procesy ve zjednodušeném a
snadno kontrolovatelném prostředí. V minulosti byly takové modely aplikovány
většinou na idealizovaná prostorová pole. Nedávno byly vyvinuty modely se
zjednodušenou formulací, ale dostatečným prostorovým rozlišením k tomu, aby popsaly
všeobecnou cirkulaci při dostatečně realistickém podchycení orografie.
K modelům všeobecné cirkulace střední složitosti náleží níže popisovaný model
SPEEDY. Název pochází od „Simplified Parametrizations, primitivE-Equation
Dynamics“. Jedná se tedy o globální hydrostatický spektrální model založený na
množině zjednodušených fyzikálních parametrizací. Tyto zjednodušené parametrizace
byly navrženy speciálně pro práci v modelech s jen několika vertikálními hladinami,
avšak jsou založeny na stejných fyzikálních principech jako parametrizační schémata
v nejpokročilejších modelech. Především nepředpokládají žádný empirický profil míry
ohřevu, a proto jsou vhodné k reprezentaci různých zdrojů a propadů energie
v atmosféře jako funkcí modelovaných toků energie v dolní a horní mezní vrstvě a
rozdělení teploty a vlhkosti.
Model je navržen tak, že pro tentýž výpočet stačí (přinejmenším) o řád méně
strojového času než u nejpokročilejších modelů při stejném horizontálním rozlišení. Je
proto vhodný pro studium proměnlivosti v řádu desetiletí či staletí.

4.1

Dynamické jádro modelu

Model SPEEDY je založen na spektrálním dynamickém jádru vyvinutém
v Geofyzikální laboratoři pro dynamiku tekutin (Geophysical Fluid Dynamics
Laboratory), viz Held, Suarez (1994). Jde o hydrostatický spektrální model užívající σsouřadnice s reprezentací vorticity a divergence podle Bourkea (1974) a se semiimplicitním ošetřením gravitačních vln. Základními prognostickými proměnnými jsou
vorticita ζ, divergence δ, absolutní teplota T a logaritmus tlaku při zemském povrchu
log ps. Model počítá rovněž tendence mnoha doplňkových proměnných, jejichž zdroje a
propady jsou specifikovány fyzikálními parametrizacemi, v aplikaci pro tuto práci je
jedinou používanou doplňkovou proměnnou měrná vlhkost Q.
K časové integraci je užito obkročného schématu s časovým filtrem, aby byla
potlačena numerická chyba. Horizontální hyper-difúze ζ, δ, T a Q má tvar třetí mocniny
laplasiánu aplikované na vrstvy v σ-souřadnicích. Pro T a Q jsou použity korekční
členy, které simulují difúzi na plochách konstantního tlaku, abychom se vyhnuli
nefyzikálnímu přetékání přes topografii.
Horizontální rozlišení spektrální reprezentace použité v experimentech je dáno
trojúhelníkovým spektrálním omezením maximálním vlnovým číslem 30 (T30), čemuž
odpovídá standardní gaussovská síť fyzikálního prostoru s body v 96 sloupcích a 48
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řádcích. Použitá verze modelu zahrnuje osm vertikálních hladin, z nichž ta první
(nejvyšší) reprezentuje zhruba ozónosféru, druhá zhruba spodní stratosféru. Nad
nejvyšší modelovou hladinou se předpokládá izotermální atmosféra, viz Molteni (2002).
Prognostické proměnné jsou s výjimkou log ps specifikovány na σ-hladinách
ležících mezi horní a spodní hranicí, které označujeme jako celé hladiny (full levels).
Post-processing výstupních dat probíhá na tlakových hladinách 925, 850, 700, 500, 300,
200, 100 a 30 hPa.

4.2

Okrajové podmínky

Jako každý model všeobecné cirkulace atmosféry požaduje SPEEDY vhodné okrajové
podmínky, aby tak byly určeny toky hybnosti, tepla a vlhkosti při zemském povrchu a
tok dopadajícího slunečního záření na horní hranici atmosféry.

4.2.1

Okrajové podmínky na zemském povrchu

Na povrchu požaduje model kromě orografie a parametru land-sea mask klimatologická
pole následujících veličin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teplota povrchu moře (SST)
Podíl mořského ledu
Výška sněhové pokrývky
Albedo obnaženého povrchu (povrchu nepřekrytého sněhem nebo mořským ledem)
Teplota uvnitř svrchní vrstvy půdy (v hloubce okolo 10 cm)
Podíl zemského povrchu pokrytého vegetací
Vlhkost uvnitř svrchní vrstvy půdy a vrstvy, do níž zasahují kořeny rostlin

V případě albeda obnaženého povrchu a podílu zemského povrchu pokrytého
vegetací jsou použity hodnoty ročních průměrů, zatímco všechna ostatní pole jsou
popsána jako měsíční průměry a jsou lineárně interpolována, aby bylo dosaženo
aktuální hodnoty pro každý den.
Albedo obnaženého povrchu je lineárně kombinováno s přidělenými hodnotami
albeda mořského ledu a sněhu, abychom tak dostali výsledné albedo povrchu, přičemž
používáme váhy lineárně závislé na podílu mořského ledu, resp. velikosti sněhové
pokrývky. Podobně půdní vlhkost ve svrchní vrstvě půdy a vrstvě, do níž zasahují
kořeny rostlin, jsou lineárně kombinovány, abychom určili množství dostupné půdní
vlhkosti, jež použijeme k výpočtu výparu z pevného zemského povrchu. Použité váhy
v tomto případě závisí na podílu zemského povrchu pokrytého vegetací. Pro
podrobnější rozbor viz dodatek k Molteni (2002).
Všechna klimatologická pole byla získána průměrováním odpovídajících dat
ERA15 z ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) reanalýz
za období 1981-90. Toto období bylo vybráno namísto celého období 1979-93
pokrývaného ERA, aby bylo dosaženo lepší rovnováhy mezi teplou a studenou fází jevu
ENSO v poli SST.
V popisované verzi modelu nejsou dovoleny žádné odchylky v parametrech
popisující pevný zemský povrch, třebaže pro budoucí verze je testován návrh, jak
definovat teplotu nad pevným zemským povrchem pomocí jednoduchého modelu
energetické bilance. Na druhou stranu model dovoluje, aby ke klimatologické SST byly
připočteny s časem se měnící odchylky SST; odchylka přitom může být buď dosazena
ze vstupních dat, nebo vypočtena připojeným modelem oceánu.
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4.2.2

Okrajové podmínky na horní hranici atmosféry

Na horní hranici atmosféry je tok dopadajícího slunečního záření počítán denně
z astronomické formule. Model nemá žádnou denní periodu, používá se denní průměr
insolace určený podle Hartmanna (1994).
K popisu absorpce slunečního záření stratosférickým ozónem a šířkových změn
optické mohutnosti pro sluneční záření, které závisejí na denním průměru zenitového
úhlu, jsou použity empirické sezónně se měnící funkce. Použití vhodných
klimatologických dat vztahujících se k ozónu je plánováno pro budoucí verze modelu.

4.3

Formulace fyzikálních parametrizací

Při vývoji souboru fyzikálních parametrizací pro model SPEEDY se vycházelo ze
základních principů použitých ve složitějších globálních klimatických modelech za
použití mnoha zjednodušujících předpokladů, jež jsou vhodné pro modely s hrubým
vertikálním rozlišením.

4.3.1

Obecné definice

Tendence dané fyzikálními parametrizacemi v čase t jsou vypočteny z (časově
filtrovaných) modelových proměnných v kroku t-1 a v kroku t+1 získaném dopřednou
integrací. Všechna parametrizační schémata popsána níže jsou spouštěna jako nezávislé
moduly, až na výpočet povrchových toků, jenž používá dolů směřující zářivý tok při
zemském povrchu jako vstup pro definici (diagnostické) povrchové teploty nad
pevninou a vrací tok dlouhovlnné radiace směrem vzhůru pro kód radiačního schématu.
Nejprve jsou vypočteny hodnoty ‚primárních‘ proměnných v síťových bodech
(složky větru U a V, teplota T, specifická vlhkost Q, geopotenciál Φ, tlak při zemském
povrchu ps) ze svých spektrálních reprezentací. Poté zavádí určitý počet přídavných
diagnostických proměnných:
 měrná vlhkost ve stavu nasycení: Q sat ;
 relativní vlhkost: RH;
 suchá statická energie: SE  c pT   ;
 vlhká statická energie: MSE  SE  Lc Q ;
 vlhká statická energie ve stavu nasycení: MSS  SE  Lc Q sat ;
kde cp, resp. Lc je měrné teplo za konstantního tlaku, resp. latentní teplo kondenzační.
Výše uvedené proměnné jsou definovány v modelových vrstvách, avšak pro definici
toků jsou potřeba rovněž hodnoty některých proměnných zadané na modelových
hladinách, tj. na hranicích vrstev. Nechť Ak je hodnota obecné proměnné A na vrstvě k
(k=1, …, N, kde k roste se σ, tj. od stropu směrem k povrchu). Zavedeme-li h=1/2, pak
Ak+h je hodnota na hladině představující spodní hranici k-té vrstvy a Ak-h hodnota na její
horní hranici. Pokud není řečeno jinak, jsou hodnoty na hladinách použité
v parametrizačních schématech získány lineární interpolací v log(σ):
log  k  h   log  k 
log  k 1   log  k 

Ak  h  Ak   Ak 1  Ak 

(4.1)

Většina parametrizačních schémat předpokládá na hranicích vrstev definované toky
hybnosti, energie nebo vlhkosti směrem vzhůru a směrem dolů. Pro obecnou
proměnnou A bude tok směrem vzhůru, resp. směrem dolů na hladině k ± h označován
jako u FkA h , resp. d FkA h . Tok absorbovaný vrstvou k je:
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FkA  u FkA h  u FkAh  d FkA h  d FkA h 

(4.2)

Toky hybnosti a vlhkosti jsou převáděny na tendence větru a vlhkosti pomocí vztahu:
Ak g FkA

t
pk

(4.3)

pk  ps  k  h   k  h 

(4.4)

kde A = U, V nebo Q a

zatímco toky energie jsou převáděny na tendence teploty vztahem:
Tk g FkEN

t
c p pk

(4.5)

kde EN = SE (suchá statická energie), SR (krátkovlnná radiace) nebo LR (dlouhovlnná
radiace).
Jak jsou jednotlivé procesy těmito parametrizacemi reprezentovány, lze stručně
popsat následovně, viz také Molteni (2002):
-

konvekce: Zjednodušené vyjádření toku hmoty je uvedeno do chodu za
podmíněné instability (tj., když mezi mezní vrstvou a horními troposférickými
vrstvami klesá statická energie ve stavu nasycení s výškou), a překonává-li
vlhkost v mezní vrstvě předepsaný práh. Tok hmoty k základně oblaků (na horní
hranici mezní vrstvy) je dán rozdílem vlhkosti v mezní vrstvě od prahové
hodnoty na šestihodinové časové škále. K úbytku hmoty dochází pouze na horní
hranici oblačnosti (určeno mírou podmíněné instability), zatímco ke vtahování
dochází ve spodní polovině troposféry. O vzduchu ve výstupných proudech se
předpokládá, že je nasycený.

-

velkoprostorová kondenzace: Když relativní vlhkost přesáhne prahovou hodnotu
závislou na σ, je měrná vlhkost korigována v souladu s odpovídající prahovou
hodnotou na časovém měřítku čtyř hodin a uvolněné latentní teplo je přeměněno
na suchou statickou energii.

-

oblačnost: Podíl oblohy pokryté oblačností a tloušťka oblačné pokrývky jsou
definovány diagnosticky pomocí hodnot relativní a absolutní vlhkosti ve sloupci
vzduchu, jenž zahrnuje všechny vrstvy troposféry vyjma mezní vrstvy.

-

krátkovlnná radiace: Schémata krátkovlnné radiace používají dva spektrální
pásy, z nichž jeden reprezentuje blízké infračervené záření. Radiace se odráží od
horní hranice oblačnosti a od povrchu; albedo oblačnosti je úměrné celkové
velikosti oblačné pokrývky. Propustnost v oblasti krátkovlnného záření
v modelových vrstvách je vždy funkcí hmoty obsažené ve vrstvě, měrné vlhkosti
a velikosti oblačné pokrývky.

-

dlouhovlnná radiace: Zahrnutí dlouhovlnné radiace používá čtyři spektrální
pásy, jeden pro atmosférické „okno“ a další pro oblasti absorpce vodní parou a
oxidem uhličitým. Pro každou vrstvu jsou propustnosti v těchto čtyřech
spektrálních pásech definovány jako funkce hmoty a vlhkosti obsažené uvnitř
vrstvy. Vliv oblačnosti je reprezentován jako pokles propustnosti v pásu
odpovídajícímu atmosférickému „oknu“ jakožto funkce velikosti oblačné
pokrývky. Dolů směřující emise z každé vrstvy se počítá jako vážený průměr
teploty na modelové vrstvě a (interpolované) teploty na modelové hladině ležící
pod touto vrstvou. Pro nahoru směřující emisi se používá teplota na modelové
vrstvě a teplota na modelové hladině ležící nad touto vrstvou.
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-

toky hybnosti a energie při zemském povrchu: Povrchové toky jsou definovány
mnoha aerodynamickými vzorci s různými koeficienty výměny mezi mořem a
pevným zemským povrchem. Koeficienty toku (zjevného a latentního) tepla
rovněž závisejí na jednoduchém indexu stability, zatímco koeficient toku
hybnosti nad pevným zemským povrchem je funkcí topografické výšky.

-

vertikální difúze: Toto schéma se skládá ze tří složek: přerozdělování suché
statické energie a vlhkosti mezi dvěma nejnižšími modelovými vrstvami, což
simuluje mělkou konvekci v oblastech podmíněné instability; difúze vodní páry
ve stabilních podmínkách, která hraje roli ve spodní troposféře a závisí na
vertikálním profilu relativní vzdušné vlhkosti; a difúze suché statické energie
v případě, kdy se vertikální gradient přiblíží suchoadiabatickému limitu (nebo jej
přesáhne).

Podrobnější rozbor parametrizací vlivu krátkovlnné a dlouhovlnné radiace je uveden
v následujících částech podkapitoly. Podrobnější popis ostatních parametrizací pak lze
nalézt v dodatku k Molteni (2002).

4.3.2

Parametrizace oblačnosti a krátkovlnné radiace

Ačkoli jsou parametrizace oblačnosti a záření použité v modelu SPEEDY mnohem
jednodušší než parametrizace použité v nejpokročilejších globálních klimatických
modelech, stále představují nejsložitější část množiny parametrizací a část, která závisí
na velkém množství parametrů. Pro stručnost tato část podkapitoly uvádí pouze popis
základních principů parametrizací.
Vlastnosti oblaků jsou definovány diagnosticky pomocí hodnot relativní a
specifické vlhkosti v troposférickém vzduchovém sloupci. Předpokládá se, že oblačnost
má svou základnu na rozhraní mezi dvěma nejspodnějšími modelovými vrstvami a svůj
vrchol na horní hranici nejvyšší modelové vrstvy, kde jsou splněny následující
podmínky:
RH k  RH cl  konst.

(4.6)

Qk  Qcl  Qcl  k 

(4.7)

kde RH cl je konstanta a Qcl je funkcí σ. Vrstva, v níž se nachází vrchol oblaku, bude
označena jako k cltop .
Celkový podíl oblohy pokryté oblačností CLC je definován jako po částech lineární
funkce maxima relativní vlhkosti
RH max 

max

kcltop  k  N 1

RH k

(4.8)

Konkrétně je CLC rovna 0, jestliže RH max  RH cl , a 1, pokud RH max  RH cl' , a mění se
lineárně s RH max mezi těmito dvěma prahy.
Jakmile jsou definovány vlastnosti oblaků, začíná výpočet ohřevu dopadem
krátkovlnného záření určením průměrného denního toku sluneční radiace d F0sol
dopadající na horní hranici atmosféry z astronomického vzorce. Jelikož má model pouze
jednu vrstvu nad troposférou, která je pokládána spíše za „dynamickou hraniční
podmínku“ pro pohyb v troposféře než za vyjádření vertikálně průměrované horní
atmosféry, je kód navržen tak, aby v první (nejvyšší) modelové vrstvě vyjadřoval
teploty ve spodní stratosféře. Absorpce ozónem v dolní stratosféře je definována jako
idealizovaná funkce zeměpisné šířky; odpovídající tok ( Flstozone ) je uvažován jako tok
absorbovaný první modelovou vrstvou. Kromě toho je jako hrubý odhad radiačních
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efektů nevyřešené horní stratosféry přeměněn malý na zeměpisné šířce závislý podíl
( Fustozone ) dopadajícího slunečního záření přímo na vyzářenou dlouhovlnnou radiaci.
Podíl slunečního záření absorbovaného ozónem v horní, resp. dolní stratosféře je
stanoven na základě vztahů
Fustozone  ,   d F0sol Fustozone
,0  C  , 

(4.9)

Flstozone  ,   d F0sol Flstozone
,0  ,  C  , 

(4.10)

kde  zastupuje zeměpisnou šířku a θ je dáno vztahem



2 d  10 
365

(4.11)

ozone
kde d označuje kalendářní den v roce (= 0 pro 1. leden). Funkce Fustozone
, 0 , resp. Flst , 0
vyjadřující toky krátkovlnné radiace absorbované ozónem v horní, resp. dolní
stratosféře jsou určeny vztahy
2


Flstozone
,0  ,     SW 1  max 0, cos  sin   1.8 1.5sin   0.5 

(4.12)

2
Fustozone
,0     SW 1  1.5sin   0.5 

(4.13)

kde konstanta εSW znamená podíl dopadajícího slunečního záření absorbovaný ozónem a
v modelu se zadává prostřednictvím vstupního parametru EPSSW. Funkce Cζ
představuje korekci na absorptivitu ozónu při šíření radiace směrem dolů pomocí
zenitového úhlu a je dána rovnicí
C  ,   1  1  cos  cos R    sin  sin R  

2

(4.14)

kde
R    

23.45 cos 
180

(4.15)

Po odečtení toku záření absorbovaného ozónem činí zbývající dolů směřující tok do
první modelové vrstvy:
d

FhSR  d F0sol  Fustozone  Flstozone

(4.16)

Ten je následně rozdělen do dvou pásů, z nichž jeden reprezentuje viditelnou část
spektra a druhý blízké infračervené záření. Pro každý pás a každou troposférickou
vrstvu je definována propustnost  kSR jako funkce denního průměru zenitového úhlu
(opět funkce zeměpisné šířky), tloušťky vrstvy, specifické vlhkosti a vlastností
oblačnosti. Šíření krátkovlnné radiace směrem dolů je pak pro každý pás jednoduše
modelováno vztahem:
d

d
SR SR
FkSR
 h  Fk  h k

(4.17)

Ve vrstvě, do níž zasahuje vrchol oblačnosti, je zářivý tok vstupující do horní hranice
vrstvy nejprve modifikován odečtením toku odraženého oblačností. Pro k  k cltop tedy
rovnice (4.10) přechází na:
d

d
SR
SR
FkSR
 h  Fk  h 1  Acl CLC  k

(4.18)

kde Acl je albedo oblačnosti. (Pro jednoduchost jsou oblačné efekty zanedbány v pásu
blízkého infračerveného záření.)
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Na povrchu (tj. v hladině N + h) je klimatologické albedo As definováno jako
funkce sezónně se měnících polí mořského ledu a výšky sněhové pokrývky. Nahoru
směřující tok záření od zemského povrchu je definován jako:
u

FsSR  d FsSR As

(4.19)

a šíření krátkovlnné radiace směrem vzhůru je vyjádřeno výrazem:
u

u SR SR
FkSR
 h  Fk  h k

(4.20)

přičemž tok odražený oblačností je přičten ve vrstvě, do níž zasahuje horní hranice
oblačnosti. Protože prakticky celý tok v rámci pásu představujícího blízké infračervené
záření je při šíření směrem dolů absorbován, je tok směrem vzhůru modelován pouze
pro viditelný pás.

4.3.3

Dlouhovlnné záření

V parametrizačních schématech pro dlouhovlnnou radiaci (LR), je infračervené
spektrum (5 μm ≤ λ ≤ 50 µm) rozděleno do čtyř oblastí (opět označovaných jako „pásy“,
ačkoli dva z nich zahrnují odlišné spektrální intervaly s podobnými optickými
vlastnostmi):


tzv. „infračervené okno“ mezi 8.5 a 11 µm (pás 1);



pás silné absorpce CO2 kolem 15 µm (pás 2);



skupina oblastí se slabou až střední absorpcí vodní parou (pás 3);



skupina oblastí se silnou absorpcí vodní parou (pás 4).

Stejně jako v kódu pro krátkovlnnou radiaci je propustnost počítána pro každý pás a
modelovou vrstvu jako funkce tloušťky vrstvy, vlhkosti a vlastností oblačnosti. Efekt
oblačnosti je vyjádřen jako (silný) pokles propustnosti v pásu „infračerveného okna“.
Jestliže je tedy

pk 

ps
 k  h   k  h 
p0

(4.21)

normalizovaná tloušťka vrstvy (kde p0 = 105 hPa), je propustnost v pásu
„infračerveného okna“ (pás 1) dána vztahem
LR
 kLR,1  exp    win
  clLR CLC pk 

(4.22)

v oblastech/vrstvách pokrytých oblačností (tj. kde CLC > 0 a k cltop  k  N  1 ). Jinak je
dána vztahem
LR
 kLR,1  exp  win
pk 

(4.23)

Pro pásy silné absorpce CO2 (pás 2) a absorpce vodní parou (pásy 3, 4) jsou
propustnosti dány vztahy:
LR
 kLR,2  exp  CO
pk 
2

(4.24)

LR

 kLR,3  exp  wv
1 Qk pk 

(4.25)

LR

 kLR,4  exp  wv
2 Qk pk 

(4.26)
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kde koeficienty α jsou konstantní parametry pohltivosti. Typicky ve střední a nízké
troposféře (za podmínek jasné oblohy) platí

 kLR,4   kLR,2   kLR,3   kLR,1

(4.27)

mimo tropické oblasti, kde v blízkosti zemského povrchu  kLR,3   kLR, 2 . V horní troposféře
a ve stratosféře je propustnost za podmínek jasné oblohy nejnižší v rámci pásu CO2.
Po nastavení dolů směřujícího toku na horní hranici na nulu pokračuje kód
dlouhovlnné radiace výpočtem dolů směřujícího toku propouštěného a vyzářeného
vrstvou v každém pásu:
d

d LR LR
LR d
FkLR
 h  Fk  h  k  1   k  Bk

(4.28)

Ve výše uvedené rovnici (kde je pro jednoduchost vypuštěn index označující pás)
zastupuje d B k vyzařování černého tělesa v daném spektrálním pásu směrem dolů. Je
získáno jako vážená funkce teploty ve středu a ve spodní hranici vrstvy:
d

Bk  fb Tk  SB Tk4  wkLR Tk4 h  Tk4 

(4.29)

kde σSB = 5.670 51*10-8 W.m-2.K-4 je Stefanova-Boltzmannova konstanta, fb udává podíl
energie vyzářené v každém pásu jako funkci teploty a váha wkLR závisí na propustnosti
vrstvy v daném spektrálním pásu ( wkLR  0 , když  kLR  1 ).
Na spodní hranici je dlouhovlnné vyzařování zemského povrchu u B s (násobené
konstantní emisivitou povrchu εs) rozděleno mezi čtyři zmíněné pásy a je přičten malý
příspěvek od odrážející se dlouhovlnné radiace:
u

FsLR   s fb Ts  u Bs  1   s  d FsLR

(4.30)

Poté je pro každý pás vyjádřeno šíření dlouhovlnné radiace směrem vzhůru rovnicí:
u LR LR
LR u
FkLR
 h  Fk  h  k  1   k  Bk

(4.31)

Bk  fb Tk  SB Tk4  wkLR Tk4 h  Tk4 

(4.32)

u

u

kde dlouhovlnné vyzařování směrem vzhůru model počítá z teploty ve středu a v horní
hranici každé vrstvy. Rovnice (4.17) a (4.20) naznačují, že blíží-li se propustnost vrstvy
nule, závisí vyzařování směrem vzhůru a směrem dolů na teplotách na příslušných
rozhraních, naproti tomu se energie vyzářené směrem vzhůru a směrem dolů sobě blíží
(jako funkce teploty ve středu vrstvy), je-li propustnost vysoká.
Protože v (suché) stratosférické vrstvě není explicitně modelována emise/absorpce
ani vodní párou, ani ozónem, je k toku dlouhovlnné radiace vyzářené touto vrstvou
přičten sezónně se měnící zonálně symetrický korekční člen.
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5

Model CCM3

NCAR Community Climate Model (CCM3) patří k nejpokročilejším modelům
všeobecné cirkulace atmosféry navržených pro výzkum zemského klimatu na
superpočítačích a zvolených pracovních stanicích. CCM3 je volně dostupným
nástrojem, s níž mohou provádět experimenty různě specializovaní vědci a studenti,
aniž by museli strávit desítky let vývojem vlastního globálního klimatického modelu.
Během posledních deseti let byli používáni jeho předchůdci CCM0, CCM1 a CCM2
širokou paletou vědeckých institucí po celém světě pro základní výzkum v takových
oblastech, jakými jsou nukleární zima, prediktabilita klimatu, atmosférická chemie,
paleoklima, interakce mezi atmosférou a biosférou, globální oteplování v důsledku růstu
koncentrace CO2, předpověď klimatu a klimatická změna.
Tento model byl analyzován pro srovnání složitosti zahrnutí příslušných procesů při
plném popisu stratosféry v modelu větším počtem hladin. Rovněž bylo testováno
použití na dostupném vybavení, některé problémy především s kompilací kódu však
zabránily jeho použití a přednost dostal jednodušeji aplikovatelný model SPEEDY
zmíněný v předchozí kapitole. V zásadě CCM3 může být zkompilován a spuštěn
v jednom z následujících dvou módů. Lze jej zpustit jako „stand-alone executable“, kde
model zemského povrchu Land Surface Model (LSM) a část modelu představující
oceán jsou obsaženy jako součásti téhož spustitelného souboru. Tento mód bývá
označován jako „stand-alone mode“. Složka představující oceán může být v tomto
případě spuštěna jedním ze dvou způsobů, které označujeme jako „data ocean mode“ a
„slab ocean mode“. V první z obou možných konfigurací používáme teplotu povrchu
moře získanou z klimatologie. Ve druhé z obou jmenovaných konfigurací používáme
data, jež udávají tloušťku směšovací vrstvy oceánu a tok tepla v této směšovací vrstvě.
Model však můžeme rovněž spustit jako součást systému geofyzikálních modelů,
v němž je umožněna dvoucestná interakce skrze předávání toků. V tomto módu jsou
modely zemského povrchu, oceánu a mořského ledu spuštěny jako oddělené spustitelné
soubory, které si s atmosférickou komponentou navzájem předávají toky. Tento mód
budeme označovat jako „flux-coupled mode“.
Abychom vytvořili „stand-alone executable“, musíme model zkompilovat pro
požadovaný cílový hardware, typ modelové dynamiky, konfiguraci oceánické složky a
provedení distribuované paměti (SPMD), je-li dostupná. Model lze provozovat na
počítačích Cray, SGI, Sun a mělo by, alespoň dle dostupných informací, být možné
realizovat běh i na pracovních stanicích pod systémem Linux. Je možno volit mezi
dvěma typy dynamiky, Eulerovskou a Semi-Lagrangeovskou (druhá jmenovaná byla
v této verzi modelu pouze testována a je plně podporována až ve vyšších verzích
modelu). Dále lze rozhodnout, zda použít „data ocean mode“ nebo „slab ocean mode“.
Na počítačích, které nejsou typu Cray, můžeme model spustit s distribuovanou pamětí.

5.1

Dynamické jádro modelu

CCM3 je hydrostatický spektrální model, jehož prognostické rovnice jsou formulovány
pro hybridní vertikální η-systém. Tato hybridní souřadnice byla vyvinuta Simmonsem a
Strüfingem (1981), abychom získali vertikální souřadnici, která při zemském povrchu
kopíruje terén, zatímco v určité výšce nad zemským povrchem kopíruje hladiny
konstantního tlaku. Označíme-li tlak při zemském povrchu jako π, požadujeme, aby
zobecněná souřadnice η(p, π) splňovala:
1. η(p, π) je monotónní funkce p.
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2. η(π, π) = 1
3. η(0, π) = 0
4. η(pt, π) = ηt, kde pt je strop modelu.
V případě, že pt = 0, jsou poslední dvě podmínky identické a systém se redukuje na ten,
jenž byl původně popsaný Simmonsem a Strüfingem (1981). Uzavření systému
vyžaduje hraniční podmínky:

  ,    0,

(5.1)

  pt ,      pt   0.

(5.2)

Prognostické rovnice formulované pro výše popsaný hybridní η-systém jsou uvedeny
v Kiehl a kol. (1996). Prognostickými proměnnými jsou vorticita ζ, divergence δ,
absolutní teplota T, měrná vlhkost q a tlak při zemském povrchu π.
Maximální horizontální rozlišení je dáno trojúhelníkovým omezením v celkovém
vlnovém čísle 42 (T42). Data jsou ze své spektrální reprezentace transformována na
standardní gaussovskou síť se zeměpisnými délkami v počtu 128 a zeměpisnými
šířkami v počtu 64. Model obsahuje vertikální hladiny v maximálním počtu 18. Aby
bylo možné spustit model v hrubším horizontálním či vertikálním rozlišení, je model
doplněn pomocnými programy, které umožňují interpolaci počátečních podmínek a
datových množin s teplotou povrchu moře do zvoleného rozlišení.

5.2

Počáteční a okrajové podmínky

Model vyžaduje počáteční podmínky pro spouštěcí běh. Datové množiny s počátečními
podmínkami obsahují počáteční hodnoty prognostických proměnných (zonální složka
větru u, meridionální složka větru v, absolutní teplota T, měrná vlhkost q, tlak při
zemském povrchu π a teploty čtyř vrstev půdy T1, …, T4, přičemž T1 značí teplotu
povrchu), dále pole geopotenciálu, typ zemského povrchu (oceán, pevný zemský
povrch, mořský led) a standardní odchylku geopotenciálu.
Z datové množiny s hraničními podmínkami, jež obsahuje objemové směšovací
poměry ozónu, jsou hodnoty interpolovány do vertikálních modelových hladin
v každém modelovém síťovém bodě.
Konfigurace „data ocean mode“ vyžaduje v čase proměnnou datovou množinu
s povrchovou teplotou moře. Kromě standardní datové množiny v rozlišení T42 je
poskytována množina podle Shea, Trenbertha s Reynoldse (1990). Tato datová množina
užívá Reynoldsovu klimatologii povrchové teploty moře (klimatologii COADS/ICE) a
dokonaleji vystihuje oblasti Golfského proudu a proudu Kuro-šio, což dává realističtější
popis horizontálních gradientů teploty. Datová množina v rozlišení T42 byla odvozena
z množiny dle Shea, Trenbertha a Reynoldse.
V případě konfigurace „slab ocean mode“ užíváme datové množiny obsahující pole
toku tepla uvnitř směšovací vrstvy oceánu [W/m2] a tloušťky této směšovací vrstvy [m]
průměrovaná po 12 měsících. Hloubky směšovací vrstvy jsou stanoveny z pozorování a
nikdy se nemění mezi dvěma běhy v této konfiguraci. Tok tepla uvnitř směšovací vrstvy
závisí na kontrolním běhu, a tak se může mezi dvěma běhy měnit.
Datové množiny s hraničními podmínkami pro model zemského povrchu (LSM)
obsahují v čase proměnná i v čase neproměnná pole. V čase neproměnná pole poskytují
informaci o každé buňce na dvojdimenzionální síti modelu zemského povrchu a
zahrnují: typ povrchu, barvu půdy, podíl písčité půdy, podíl hlinité půdy, podíl jílovité
půdy, podíl jezer, podíl nasáklé půdy, plocha buněk sítě LSM, údaje o odvodňování
oblastí (matice udávající, do kterého moře odtéká voda z dané oblasti).
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V čase proměnná pole hraničních podmínek jsou zadána jako jednodimenzionální
vektory v bodech podsítě modelu zemského povrchu (LSM). Zahrnují hmotnost vody
obsažené ve sněhové pokrývce [kg/m2], hmotnost vody obsažené ve vypadlých srážkách
[kg/m2], objemový zlomek vody obsažené v půdě [mm3H2O/mm3 soil] (informace ve více
hladinách), teplotu uvnitř vegetace [K], teplotu povrchu půdy [K], teploty půdních
vrstev [K] (informace ve více hladinách).
Je rovněž požadováno šest dodatečných datových množin nezávislých na rozlišení
modelu zemského povrchu (LSM). Náleží k nim matice zadávající, do kterého moře
odtéká voda z dané oblasti, údaje o barvě půdy, z nichž získáme albedo půdy a
informace o procesech probíhajících na zemském povrchu, dále podíl vnitrozemských
vodních nádrží, údaje o využití zemského povrchu, podíl povrchu pokrytého bažinami a
údaje o výskytu půdních druhů, které určují schopnost půdy zadržet vodu.

5.3

Formulace fyzikálních parametrizací

Fyzikální parametrizace jsou v modelu CCM3 využívány jednak ke stanovení tendencí
rozličných veličin a jednak k přizpůsobení vertikálních průběhů veličin apod.
Pokud jde o stanovení tendencí veličin, provádí model CCM3 (v následujícím
pořadí) parametrizaci velikosti oblačné pokrývky; vyčíslení zářivých toků a míry ohřevu
atmosféry; vyčíslení povrchových toků; aktualizace vlastností zemského povrchu;
vyčíslení vertikálních difúzí ve volné atmosféře, stanovení výšky mezní vrstvy, difúzí
v mezní vrstvě a členu vyjadřujícího nelokální přenos následované řešením vertikální
difúze; vyčíslení tendencí v důsledku šíření gravitačních vln; a stanovení Rayleighova
tření. Pro větší stabilitu je formulace mnoha z těchto procesů implicitní a časový krok je
dále dělen na dílčí kroky pro každou složku, aby řešení tendencí veličin bylo učiněno
praktičtějším. Konečným výsledkem výpočtu je v tomto případě člen reprezentující
tendence PT v obecné prognostické rovnici uvedené v Kiehl a kol. (1996).
Po vypočtení nových teplot a směšovacích poměrů je aplikována série
konvektivních přizpůsobení, aby byla vytvořena vzájemně sladěná pole T a q. Jestliže
není předpovídána atmosféra ve stavu nasycení a vertikální gradient přesahuje hodnotu
suchoadiabatického gradientu, jsou teploty znovu korigovány, aby bylo dosaženo
suchoadiabatického gradientu, avšak pouze v modelové oblasti odpovídající stratosféře
(tj. v rámci svrchních tří modelových hladin při standardní konfiguraci).
Předpokládáme, že stejně tak je korigováno pole vlhkosti a je znovu nastaveno na
průměrnou hodnotu. Vertikální difúze závislá na stabilitě zajišťuje suché turbulentní
vertikální promíchávání v troposféře. V praxi je tudíž hybnost přenášena stejně jako
teplo a vlhkost. Pokud zvrstvení modelové atmosféry je instabilní, jsou pole vlhkosti a
teploty současně modifikována v souladu s reprezentací „hloubkové“ konvekce
následované jednoduchým modelem mělké a oblačné konvekce ve střední troposféře.
Jestliže je atmosféra stabilní, avšak přesycená, je pole vlhkosti upraveno tak, aby
vzduch zůstal nasycený, a pole teploty je současně korigováno, aby odráželo zahřívání
v důsledku uvolňování latentního tepla. Při změně pole vlhkosti tak, aby bylo
odstraněno přesycení, se předpokládá, že tato změna bude transformována ve srážky.
Detailněji jsou tyto procesy rozebrány v Kiehl a kol. (1996).

5.3.1

Parametrizace krátkovlnného záření

Především v oblasti parametrizací záření jsou patrné rozdíly v plnohodnotném zahrnutí
stratosféry reprezentované více modelovými vrstvami. V parametrizaci slunečního
záření je použito δ-Eddingtonovy aproximace. Ukázalo se, že tato aproximace docela
dobře simuluje efekty, k nimž dochází při mnohonásobném rozptylu. Spektrum solární
radiace je rozděleno do 18 oddělených spektrálních intervalů (7 pro O3, 1 pro viditelné
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záření, 7 pro H2O a 3 pro CO2). Model CCM3 se skládá z několika oddělených
vertikálních horizontálně homogenních vrstev, uvnitř kterých je přesně stanovena míra
ohřevu pohlcenou radiací. Tok slunečního záření je stejně jako odrazivost zemského
povrchu pro přímou a rozptýlenou radiaci v každém spektrálním intervalu stanoven
stejně jako kosinus zenitového úhlu.
Metoda vyžaduje vyčíslení δ-Eddingtonova řešení pro odrazivost a propustnost
v každé vertikální vrstvě. Vrstvy jsou následně spojovány dohromady, aby tak byl
vyjádřen mnohonásobný rozptyl mezi vrstvami, což dovoluje vyhodnocení nahoru a
dolů směřujících toků na každém rozhraní mezi vrstvami. Tento postup se opakuje pro
všechny spektrální intervaly, abychom tak získali toky v celém širokém pásu. Míru
ohřevu pak vyhodnotíme z rozdílů mezi toky mezi jednotlivými vrstvami.
Zmíněná δ-Eddingtonova aproximace dovoluje popsat absorpci plynnými složkami,
tj. O3, CO2, O2 a vodní párou. Je však zahrnutý i rozptyl a absorpce na oblačných
kapičkách.
V každé homogenní vrstvě probíhá absorpce a rozptyl obecně na každé složce (např.
oblačnosti, aerosolech, plynech, …). Tyto procesy jsou charakterizovány optickou
tloušťkou τ, albedem při jednoduchém rozptylu ω, parametrem asymetrie g a podílem
dopředného rozptylu f. Vlastnosti uvažované vrstvy jsou definovány jako sumy přes
všechny radiačně aktivní složky.
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Řešení δ-Eddingtonovy aproximace pro každou vrstvu pak vyžaduje transformované
hodnoty, jež jsou dány vztahy
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Je-li kosinus zenitového úhlu µ0, je řešení δ-Eddingtonovy aproximace pro každou
vrstvu pro přímou radiaci
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(5.18)

kde R 0 , resp. T  0  jsou odrazivost, resp. propustnost vrstvy pro přímé sluneční
záření a R , resp. T jsou odrazivost, resp. propustnost vrstvy pro rozptýlené sluneční
záření. Jednotlivé vrstvy jsou následně kombinovány, přičemž předpokládáme, že
rozptýlené záření je izotropní. Pro libovolnou vrstvu 1 (nebo kombinaci vrstev)
s radiačními vlastnostmi R1  0 , T1  0 , R1 , T1 , která pokrývá vrstvu 2 (nebo
kombinaci vrstev) s radiačními vlastnostmi R2  0 , T2  0 , R2 , T2 , dostáváme pro
dopadající přímé a rozptýlené záření:
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(5.22)

Při přidávání jednotlivých vrstev lze postupovat buď ve směru od vrcholu dolů, nebo od
povrchu nahoru. Při postupu směrem dolů je výpočet δ-Eddingtonovy aproximace
ukončen, jestliže celková propustnost pro přímé sluneční záření dosáhne hodnoty menší
než 0.001. Tím je zajištěna zanedbatelná chyba a zachovány výpočetní náklady. Pro
každé rozhraní pak dostáváme následující odrazivosti a propustnosti kombinací:

propustnost přímého slunečního záření ve směru od
e  0
vrcholu atmosféry k rozhraní (   je transformovaná
optická tloušťka od vrcholu atmosféry k rozhraní),
Rup  0 
odrazivost přímého slunečního záření veškeré
atmosféry pod rozhraním,
Tdn  0 
celková propustnost přímého slunečního záření
dopadajícího ze shora na atmosférický sloupec nad
rozhraním,
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odrazivost atmosférického sloupce pod rozhraním,
která rozptyluje ze shora dopadající záření,
Rdn
odrazivost atmosférického sloupce nad rozhraním,
která rozptyluje ze zdola dopadající záření.
Za pomoci těchto hodnot vypočteme nahoru a dolů směřující toky krátkovlnné radiace
v každém rozhraní.
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Tyto toky v každém rozhraní jsou sčítány, čímž získáme přes spektrum integrované
toky, a následně odečítány, abychom dosáhli míry zahřívání v důsledku pohlcování
slunečního záření,
Qsol 

g Fdn  pk 1   Fup  pk 1   Fdn  pk   Fup  pk 
cp
pk 1  pk

(5.25)

jež je přičítána k nelineárnímu členu v termodynamické rovnici.

5.3.2

Parametrizace dlouhovlnného záření

V modelu CCM je pro reprezentaci přenosu energie dlouhovlnným zářením použita
metoda založená na formulaci absorptivity a emisivity podle Ramanathana a Downeye
(1986). Na jednotlivých modelových hladinách jsou vyhodnoceny toky dlouhovlnné
radiace směřující nahoru F  a dolů F  , z nichž je následně určena míra ochlazení
v dané atmosférické vrstvě.
p
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p

kde BT   T 4 je Stefanův-Boltzmannův vztah, α a ε jsou absorptivita a emisivita.
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kde integrace probíhá přes vlnočet ν. B p  je Planckova funkce a  je propustnost
atmosféry. Vyhodnotit nahoru a dolů směřující toky v každé modelové vrstvě tedy
znamená vyhodnotit integrál
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(5.30)



0

kde F B  je Planckova funkce pro emisivitu, nebo derivace Planckovy funkce podle
teploty pro absorptivitu.
Obecná metoda použitá pro řešení integrálu (5.30) pro daný plyn je založena na
přístupu podle Kiehl a Briegleb (1991) a Kiehl a Ramanathan (1983). Předpokládáme,
že šířka spektra, v němž probíhá absorpce plynnými složkami, je omezena na relativně
malý rozsah vlnočtů ν, a proto lze integrál vyhodnotit ve středu pásu, tj.
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1

kde A je pohltivost v rámci pásu (nebo ekvivalentní šířka) v cm-1. Obecně je A funkcí
množství absorbující složky, lokální emisní teploty a tlaku. Zmíněný postup je tedy
založen na hledání analytického vyjádření pohltivosti. Ramanathan (1976) navrhnul
následující funkční předpis
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(5.32)

kde A0 je empirická konstanta a u je transformovaná bezrozměrná délka dráhy
u

S T 
 a dz
A0 T 

(5.33)

kde S(T) je intenzita pásu, µ je hmotnostní směšovací poměr absorbující složky a ρa je
hustota vzduchu. Faktor β zastupuje šířku spektrální čáry
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(5.34)

kde γ(T) je střední pološířka spektrální čáry pro daný pás, P je atmosférický tlak, P0 je
referenční tlak a d je střední vzájemná vzdálenost spektrálních čar pro daný pás.
Parametry γ, d, S lze získat ze spektroskopických databází.
Uvedená aproximace je v CCM použita při popisu absorpce a emisivity tepelného
záření plyny CO2, O3, H2O, CH4, N2O, CFC11 a CFC12. Pro ozón O3 jsou vyjádřeny
koeficienty absorptivity α a emisivity ε vztahy
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(5.35)
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 O3 0, p  

1

 T 4 0 

BO3 0  AO3 0, p 

(5.36)

kde AO3 představuje pohltivost ozónu podle Ramanathana a Dickinsona (1979).
Obdobné vztahy platí pro absorptivitu a emisivitu oxidu uhličitého. Vyjádření
pohltivosti dlouhovlnného záření zahrnuje efekty spojené se změnou profilu spektrální
čáry. Ve střední a horní stratosféře (p ≤ 10 hPa) již spektrální čáry nemají Lorentzovský
profil, nýbrž Voigtovský profil. Zdůvodnění přechodu k tomuto profilu se nachází
v práci Kiehla a Briegleba (1991). V podstatě je vztah popisující závislost šířky
spektrální čáry na tlaku
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nahrazen vztahem

 p
T 
   0  

250 
 p0
kde pro ozón δ = 2.5  10-3.
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(5.38)

6

Vliv parametrů stratosféry na
modelovou klimatologii

V následujícím oddílu bude ukázáno, jakým způsobem se projeví změny vnějších
parametrů modelu SPEEDY týkajících se stratosféry na dlouhodobých průměrech a
proměnlivostech některých meteorologických veličin. Srovnání modelové klimatologie
modelu SPEEDY s analýzami ERA, s analýzami provedenými NCEP/NCAR a daty
z CMAP lze nalézt v Molteni (2002). Z těchto srovnání vyplývá, že model SPEEDY
popisuje dlouhodobý stav atmosféry lépe v boreální zimě než v boreálním létě. Tato
vlastnost modelu souvisí se skutečností, že model byl původně vyvinut především pro
studium statistických vlastností na dálku spojených útvarů a toků energie, které jsou
charakteristické pro cirkulaci severní polokoule během chladného období roku. Stručné
posouzení chování modelu při reprezentaci zkoumaných jevů je uvedeno níže společně
s popisem vlivu parametrizace stratosféry na tyto jevy.
Jak bylo zmíněno ve 4.1, stratosféru v modelu SPEEDY představují první dvě, tj.
nejvyšší dvě modelové vrstvy. Jediným vnějším parametrem, který charakterizuje
chování modelové stratosféry, je přitom podíl krátkovlnné sluneční radiace absorbované
stratosférickým ozónem v první modelové vrstvě εSW. Citlivost modelu SPEEDY na
takto reprezentovanou stratosféru byla posuzována skrze aplikaci lineárního regresního
modelu popsaného např. ve Zvára, Štěpán (2002) na výsledky jednotlivých modelových
běhů s hodnotami parametru εSW = 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030, 0.035, 0.040,
přičemž hodnota εSW = 0.025 je hodnotou přednastavenou tvůrci modelu.
Pro každou vybranou hodnotu parametru εSW byla provedena jedna integrace
modelu. Všechny dokončené modelové integrace pak pokrývají období od roku 1952 do
roku 1992 (včetně) a jsou ukládány jako měsíční statistika. K okrajovým podmínkám
zadaným na zemském povrchu (viz kap. 4.2.1) náleží mimo jiné anomálie teploty
pevného zemského povrchu, resp. anomálie teploty mořského ledu, jež jsou počítány
připojenými modely (slab-model) a následně přičítány k dlouhodobému průměru teploty
pevného zemského povrchu, resp. teploty mořského ledu. Dále jsou použity odchylky
teploty mořského povrchu za období 1952-92, které byly připočítávány ke klimatické
teplotě povrchu mořské vody za referenční období 1981-90. Tyto odchylky se však
nezískávají z výpočtu připojeným modelem, nýbrž z klimatologie. Spojení modelu
SPEEDY s modelem směšovací vrstvy oceánu se plánuje pro budoucí verze.
Inicializačním časovým okamžikem je pro všechny provedené integrace leden 1949.
Z výsledků každé integrace modelu SPEEDY byly vypočteny dlouhodobé měsíční
průměry y vybraných meteorologických veličin na tlakových hladinách a dlouhodobé
měsíční zonální průměry na příčných řezech za období 1952-92. Dále byl proveden
výpočet výběrové směrodatné odchylky měsíčních průměrů na tlakových hladinách a
zonálních měsíčních průměrů v příčných řezech za stejné období podle vztahu
d

1 1992
2
 yi  y  , n  1992  1952   1

n  1 i 1952

(6.1)

kde yi zastupuje měsíční průměry na zvolené tlakové hladině, resp. zonální měsíční
průměry v příčném řezu. V některých případech určujeme také šikmost rozdělení
pravděpodobností měsíčních průměrů na tlakové hladině a zonálních měsíčních
průměrů podle vztahu
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nd 3

Na základě takto získaných materiálů bylo následně zkoumáno, jak model SPEEDY
reprezentuje vliv parametrizace stratosféry na dlouhodobý stav atmosféry, zvláště pak,
na některé dynamické procesy pozorované ve střední atmosféře. Za použití lineárního
regresního modelu byl proveden výpočet koeficientů lineární závislosti ve tvaru
Y  b0  b1  SW  0.025

(6.3)

popř. také koeficientů kvadratické závislosti ve tvaru
2

Y  b0  b1  SW  0.025  b2  SW  0.025 

(6.4)

kde závislou proměnnou Y představuje dlouhodobý měsíční průměr y na dané tlakové
hladině, popř. dlouhodobý zonální měsíční průměr na příčném řezu za období 1952-92.
Stejně tak byl za použití uvedených lineárních regresních modelů zkoumán vliv podílu
krátkovlnné radiace absorbované ozónem v první modelové vrstvě na nízkofrekvenční
modelovou variabilitu. Jako míra této variability byla zvolena výběrová statistická
odchylka d měsíčních průměrů na dané tlakové hladině, resp. statistická odchylka
výběru zonálních měsíčních průměrů v příčném, tedy šířkovém řezu vypočtená za
období 1952-92 podle vztahu (6.1).
Jako výsledek je pro veškeré sledované meteorologické parametry uváděna
především velikost směrnice lineární závislosti (6.3), resp. koeficientu lineárního členu
kvadratické závislosti (6.4) v jednotkách sledovaného parametru připadajících na změnu
podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem o 0.001. Koeficient
kvadratického členu závislosti (6.4) je udáván v jednotkách parametru na druhou
mocninu změny podílu o 0.001, tj. na 10-6. Často bývá udávána extrapolace užitím
vztahu, který vyplývá z výpočtu pomocí uvažovaného lineárního regresního modelu, na
dvojnásobný podíl krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem, popř.
podíl navýšený o 50% jeho výchozí hodnoty. Jako další zkoumaný parametr lze uvést
koeficient determinace nalezené závislosti zavedený např. ve Kvasnička, Vašíček
(2001), popř. odmocninu sumy kvadrátů odchylek od regresního vztahu.

6.1

Změny dlouhodobých zonálních průměrů

Již předchozí verze modelu s dobrou přesností reprodukovaly teplotní strukturu
troposféry a rozumně simulovaly i obrat ve vývoji gradientu teploty ve stratosféře. Jak
tuto modelovou teplotní strukturu ovlivní změna koncentrace stratosférického ozónu,
budeme zkoumat na základě profilu a ročního chodu směrnice lineární závislosti
dlouhodobého zonálního průměru teploty na podílu krátkovlnné solární radiace
absorbované stratosférickým ozónem v první modelové vrstvě, popř. profilu a ročního
chodu koeficientů lineárního a kvadratického členu kvadratické závislosti podle vztahu
(6.4) na tomto podílu.
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6.1.1

Změny ve vyšších tlakových hladinách

Z tvaru vertikálního a šířkového profilu směrnice lineární závislosti dlouhodobého
zonálního průměru absolutní teploty na podílu absorbované sluneční radiace (Obr. 6-1)
je patrné, že v létě jižní polokoule se při zvýšení koncentrace ozónu zahřívají nejvíce
vyšší modelové hladiny jižní polokoule.
K prudkému nárůstu gradientu směrnice závislosti zonálního průměru teploty na
podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem dochází v hladině, jejíž
výška dobře souhlasí s výškou tropopauzy (Obr. 6-2). Výška tropopauzy je
v rovníkových oblastech větší, a tudíž se s rostoucí koncentrací stratosférického ozónu
začíná teplota na rovníku zvedat až od vyšších vrstev na rozdíl od polárních oblastí.
Oblasti malých změn teploty v troposféře způsobených změnami koncentrace
stratosférického ozónu jsou vázány na oblasti západních tryskových proudění.
Vzhledem k tomu, že teplota v oblasti stratosféry s rostoucí koncentrací
stratosférického ozónu roste rychleji na polokouli přivrácené ke Slunci, dochází ve
stratosféře k dalšímu zesilování gradientu teploty směřujícího od pólu odvráceného od
Slunce k přivrácenému pólu, jenž vzniká kvůli absenci radiačního ohřevu na odvrácené
polokouli. V důsledku toho bychom mohli očekávat, že s rostoucím podílem
krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem budou růst s výškou rychleji
jak východní větry na přivrácené polokouli, tak západní větry na odvrácené polokouli
(viz 3.2). Tento předpoklad se však týká oblastí stratosféry, které již model SPEEDY
z velké části nepokrývá. Přesto je ve spodní stratosféře pod tlakovou hladinou 30 hPa
v létě severní polokoule dobře patrný růst vertikálního gradientu rychlosti západních
větrů na jižní polokouli a růst vertikálního gradientu rychlosti východních větrů na
severní polokouli (Obr. 6-4). Naproti tomu během zimy severní polokoule lze na jižní
polokouli identifikovat dle předpokladu oblast růstu vertikálního gradientu východních
větrů. Na severní polokouli ve vrstvách ležících pod hladinou 30 hPa však centrum
růstu vertikálního gradientu západních větrů zaujímá pouze oblast mezi rovníkem a
30°N. Uvnitř pásu vymezeného rovnoběžkami 30°N a 80°N působí růst koncentrace
stratosférického ozónu naopak ve prospěch slábnutí vertikálního gradientu západní
složky. V okolí severního pólu v oblasti na sever od rovnoběžky 80°N při zvyšování
podílu krátkovlnné radiace absorbované ozónem vertikální gradient západních větrů
opět posiluje (Obr. 6-3). Důvodem, proč v sektoru mezi rovnoběžkami 30°N a 80°N
panuje tendence k oslabování západní zonální složky v dlouhodobém průměru i přes
rostoucí meridionální gradient teploty, by mohla být pravděpodobná vyšší četnost
výskytu dynamických procesů spojených se zesilováním Aleutské výše a odsunem
polárního víru od pólu i vyšší intenzita těchto procesů (viz kap. 3.3.1).
Lednové západní větry kolem 40° severní a jižní šířky na hladině 200 hPa s rostoucí
koncentrací stratosférického ozónu slabě zesilují přibližně o 1,3 m/s při zdvojnásobení
množství absorbovaného záření, tj. asi o 3%. Osy maximálního proudu se přitom
posouvají blíže k rovníku na obou polokoulích (Obr. 6-3).

44

Obr. 6-1 Meridionální profil zonálního průměru lednové absolutní teploty [K] (stínované pole) a
směrnice jeho lineární závislosti na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem
v první modelové vrstvě [10-3 K/10-3] (čárové pole).

Obr. 6-2 Směrnice lineární závislosti zonálního průměru lednové teploty na podílu krátkovlnné radiace
absorbované ve stratosféře [10-3 K/10-3] (stínované pole) a zonální průměr lednové potenciální teploty.
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Obr. 6-3 Lednový meridionální profil zonálního průměru zonálního větru [m/s] (stínované pole) a
směrnice jeho lineární závislosti na podílu krátkovlnné radiace absorbované ozónem ve stratosféře [10-3
m/s.10-3] (čárové pole).

Obr. 6-4 Červencový meridionální profil zonálního průměru zonálního větru [m/s] (stínované) a směrnice
jeho lineární závislosti na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem [10-3 m/s.10-3]
(čárové pole).
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6.1.2

Změny v ročním chodu teploty v přízemních hladinách

V poli dlouhodobých absolutních teplot na hladině 925 hPa se efekt změny koncentrace
stratosférického ozónu projevuje nejvíce v okolí severního pólu. Od prosince do března
má rostoucí podíl krátkovlnné radiace absorbované ozónosférou za následek zvýšení
teploty. Příčinou tohoto oteplení musejí být dynamické procesy, jelikož se jedná o
oblasti při zemském povrchu v období polární noci, kdy se Slunce nachází pod
obzorem. Maximální změna nastává v lednu, kdy podle lineárního regresního modelu
předpokládajícího lineární závislost dochází při dvojnásobném podílu absorbovaného
slunečního záření k ohřátí oproti výchozím podmínkám přibližně o 1 K. Období
nejcitlivější na změnu koncentrace stratosférického ozónu tedy předchází výskytu
teplotního minima, neboť to nastává v únoru až březnu. Regresním modelem je však
v průběhu měsíce ledna vysvětleno méně než 60% rozptylu závislé proměnné
(koeficient determinace R2 < 0.6) jak za předpokladu lineární závislosti (Obr. 6-7), tak
za předpokladu kvadratické závislosti (Obr. 6-8). Důvodem je zřejmě skutečnost, že
k oteplení dochází výhradně v důsledku působení dynamických procesů.
Od dubna do listopadu vyvolává růst podílu absorbovaného slunečního záření
naopak statisticky významný pokles teploty na velké části severní polokoule.
V důsledku vyšší absorpce ve vyšších vrstvách atmosféry totiž zbývá nižší množství
radiace, které může být absorbováno v nižších vrstvách. Mezi květnem a srpnem
koeficient determinace R2 lineární závislosti neklesá pod 0.9 a podíl rozptylu závislé
proměnné vysvětlený regresním vztahem (6.3) je tedy v tomto období větší než 90%.
K nejvýraznějšímu poklesu dochází v červnu, kdy regresní model předpokládá při
dvojnásobném podílu absorbované krátkovlnné radiace snížení teploty až o 1.5 K.
Největší plochu pak oblast poklesů větších než o 0.25 K zaujímá během července.
Tehdy se příslušná izolinie směrnice lineární závislosti absolutní teploty na podílu
krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem dostává až na 35°N. Podobně
jako v lednu se i v letním období severní polokoule objevuje maximální pokles teploty
s rostoucí koncentrací ozónu ve stratosféře o měsíc dříve než maximum absolutní
teploty, k jehož výskytu dochází v červenci až srpnu.
K poklesu zonálního průměru absolutní teploty na hladině 925 hPa s rostoucí
koncentrací stratosférického ozónu dochází na severní polokouli také v únoru v oblasti
přibližně od 35°N do 60°N. Toto centrum poklesu je oproti vzestupům v severních
polárních oblastech poměrně statisticky významné. Koeficient determinace R2 může již
za předpokladu lineární závislosti dosáhnout až k hodnotě 0.9 a odmocnina součtu
druhých mocnin odchylek od regrese se pohybuje okolo 0.05 K (Obr. 6-7). Za
předpokladu kvadratické závislosti podle vztahu (6.4) koeficient determinace v průběhu
celého měsíce hodnotu 0.9 překračuje a odmocnina součtu kvadrátů odchylek od regrese
klesá pod 0.05 K (Obr. 6-8). V tomto případě změna absolutní teploty při dvojnásobném
podílu ozónem absorbované krátkovlnné radiace činí asi 1.1 K. Kvadratická funkce,
která v této oblasti v tomto období závislost zonálního průměru teploty na podílu
slunečního záření absorbovaného v ozónosféře popisuje, je konkávní (Obr. 6-6).
V okolí rovníku se od prosince do května až června objevuje slabý vzestup
zonálního průměru teploty s rostoucí koncentrací ozónu ve stratosféře. Od začátku
letního období do konce listopadu naopak přetrvává slabý pokles. Teplotní změna za
předpokladu vývoje podle lineárního vztahu (6.3) po celý rok nepřesahuje při
dvojnásobném podílu ozónem absorbované radiace hodnotu 0.25 K. Avšak pouze
v březnu až dubnu a v období od června do listopadu, kdy koeficient determinace
přesahuje hodnotu 0.6, lze uvedené závislosti považovat za statisticky významné.
Na jižní polokouli se největší změny zonálního průměru absolutní teploty na hladině
925 hPa v závislosti na koncentraci stratosférického ozónu objevují v průběhu celého
roku odsunuty od pólu k 80°S až 75°S. Tím se situace v jižních polárních oblastech liší
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od situace v severních polárních oblastech, kde lze v případě výskytu změny pozorovat
maximum vždy nad pólem. Jedinou výjimku tvoří lokální minimum směrnice lineární
závislosti zonálního průměru teploty na podílu absorbované krátkovlnné radiace εSW,
které se nad jižním pólem objevuje v prosinci a v němž směrnice dosahuje hodnoty
popisující pokles o něco málo přes 0.02 K na jednu tisícinu podílu absorbované sluneční
radiace. To představuje pokles o 0.5 K při zdvojnásobení množství absorbovaného
slunečního záření. Regresní model zde přitom vysvětluje 80% až 90% rozptylu
zonálního průměru absolutní teploty.
K maximálnímu poklesu dochází okolo 80°S v říjnu až listopadu, kdy při
dvojnásobném podílu slunečního záření pohlceného ozónosférou můžeme zaznamenat
pokles nejvýše o 0.75 K. Oblast poklesu se začíná utvářet již v květnu až červnu okolo
50°S. V rámci ročního chodu se pak postupně posouvá směrem k jihu přibližně o 6° za
každý měsíc, přičemž směrnice lineární závislosti vždy klesne v průměru o 0.006 K na
jednu tisícinu podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem.
Statisticky významnou se však popsaná závislost stává až v okamžiku dosažení
maximálního poklesu v říjnu až listopadu, neboť až v tuto dobu překračuje koeficient
determinace lineární závislosti hodnotu 0.6. Odmocnina ze součtu kvadrátů odchylek od
regrese se zde pohybuje mezi 0.05 až 0.1 K. Od poloviny listopadu začíná centrum
poklesu zonálního průměru absolutní teploty slábnout a v únoru až březnu zaniká.
Od března do června až července se přibližně mezi 85°S a 60°S s rostoucím podílem
sluneční radiace absorbované ozónosférou zonální průměr teploty zvyšuje. Stejně jako
lednové oteplení v oblasti severního pólu je i toto vyvoláno dynamickými procesy. Jeho
vývoj tedy lépe popisuje kvadratická závislost, za jejíhož předpokladu regresní model
po uvedené období vysvětluje více než 70% rozptylu zonálního průměru teploty a
odmocnina sumy kvadrátů odchylek od regresní křivky se pohybuje mezi 0.05-0.1 K.
Maximální změny je dosaženo v dubnu, kdy při dvojnásobném podílu absorbované
radiace stoupne zonální průměr teploty o 0.5 K a regresní model vysvětlí více jak 90%
rozptylu. Funkce popisující kvadratickou závislost na podílu absorbované krátkovlnné
radiace je přitom v tomto případě konvexní, po zbytek zkoumaného období je konkávní.
Posledním významným centrem změny zonálně průměrovaného pole teploty
v tlakové hladině 925 hPa je srpnové centrum v okolí 80°S. To je oproti ostatním zde
uvedeným zajímavé z hlediska skutečnosti, že lineární regresní model nevysvětluje
žádnou část rozptylu zonálního průměru teploty, je-li předpokládána lineární závislost
na podílu krátkovlnné radiace pohlcené stratosférickým ozónem. V tomto případě se
koeficient determinace blíží nule. Srpnové centrum změny teploty lze nalézt až v poli
koeficientu kvadratického členu kvadratické závislosti, za jejíhož předpokladu regresní
model naopak vysvětluje již přes 80% rozptylu. Odmocnina součtu čtverců odchylek od
regrese v místě největší změny nabývá hodnoty 0.1 K. Funkce popisující závislost
dlouhodobého srpnového zonálního průměru teploty na podílu krátkovlnné radiace
absorbované v ozónosféře εSW, jakou dává lineární regresní model za předpokladu
kvadratické závislosti podle vztahu (6.4), má tvar

T  235  3000 

2

SW

 0.025 

(6.5)

a svého maxima nabývá při εSW = 0.025. Navýšení podílu slunečního záření
absorbovaného stratosférickým ozónem o 50% při uvážení takovéto závislosti může
vyvolat pokles dlouhodobého srpnového zonálního průměru až o 0.5 K. Existence
srpnového centra změny zonálního průměru teploty vede při změně koncentrace
stratosférického ozónu ke zvýraznění teplotního minima, které podle modelové
klimatologie nastává právě v srpnu na jižním pólu (Obr. 6-5). Jedná se zřejmě opět o
důsledek působení dynamických procesů.
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Obr. 6-5 Roční chod dlouhodobého zonálního průměru teploty [K] na hladině 925 hPa (stínované pole) a
roční chod směrnice lineární závislosti dlouhodobého zonálního průměru teploty na hladině 925 hPa na
podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem [10-3 K/10-3] (čárové pole).

Obr. 6-6 Roční chod koeficientu lineárního členu [10-3 K/10-3] (stínované pole) a koeficientu
kvadratického členu [10-6 K/10-6] (čárové pole) kvadratické závislosti dlouhodobého zonálního průměru
teploty na hladině 925 hPa na podílu stratosférickým ozónem absorbované krátkovlnné radiace.
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Obr. 6-7 Roční chod koeficientu determinace lineární závislosti dlouhodobého zonálního průměru teploty
na hladině 925 hPa na podílu krátkovlnné radiace absorbované ozónem (stínované pole) a roční chod
odmocniny součtu kvadrátů odchylek od regresního vztahu [K] (čárové pole).

Obr. 6-8 Roční chod koeficientu determinace kvadratické závislosti dlouhodobého zonálního průměru
teploty na hladině 925 hPa na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem (stínované
pole) a odmocnina součtu kvadrátů odchylek od regresního vztahu [K] (čárové pole).
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6.2

Změny meziroční variability teploty

Za míru meziroční variability absolutní teploty v daném měsíci budeme brát výběrovou
směrodatnou odchylku (neboli odhad směrodatné odchylky) měsíčních průměrů
absolutní teploty získanou podle vztahu (6.1). V souladu s pozorováním je modelová
variabilita v poli absolutní teploty ve spodní stratosféře nejvýraznější na severní
polokouli v zimním období. Absolutního maxima pak směrodatná odchylka dosahuje
v lednu. Centrum nejvyšší lednové variability absolutní teploty ve spodní stratosféře na
tlakové hladině 100 hPa je vázáno na oblast nejvyšších dlouhodobých lednových
průměrů absolutní teploty, která se nachází na severu Tichého oceánu, kde hodnoty
dlouhodobé lednové absolutní teploty dosahují 234 K. Odhad dlouhodobé směrodatné
odchylky zde dosahuje asi 14 K. Další významnou oblastí velké variability v poli
absolutní teploty je oblast poloostrova Tajmyr s hodnotami statistické odchylky 10 K.
Toto centrum je vázáno naopak na chladnou oblast, kde dlouhodobá lednová absolutní
teplota klesá k 204 K. Malá variabilita se vyskytuje okolo 40° severní šířky s výjimkou
výše zmíněné oblasti severního Pacifiku, kde lednová variabilita dosahuje na hladině
100 hPa naopak svého maxima. Oblast nízké variability se zde odsouvá k 30°N, resp.
80°N. V okolí severního pólu tak lednová variabilita v poli absolutní teploty vytváří
dipólový typ pole (Obr. 6-9).
Pokud jde o lednová pole dlouhodobých průměrů a dlouhodobých statistických
odchylek absolutní teploty, jsou tato v oblastech výše uvedených center významně
korelována – kladně v oblasti vysokých hodnot absolutní teploty na severu Tichého
oceánu a záporně v oblasti nízkých hodnot absolutní teploty nad poloostrovem Tajmyr.
Směrodatná odchylka nabývá minimální hodnoty 1 K v místech, kudy prochází
izoterma 216 K. S odchylkou teploty od hodnoty 216 K rostoucí v absolutní hodnotě
směrodatná odchylka lednových měsíčních průměrů roste. Mimo měsíc leden zůstává
korelace mezi oběma poli nízká. I přes poměrně vysokou korelaci mezi dlouhodobými
lednovými poli absolutní teploty a odhadu její směrodatné odchylky však lze nalézt
určitý posuv maxim směrodatné odchylky vzhledem k extrémům absolutní teploty
východním směrem (Obr. 6-9). Tento posuv souvisí s největší pravděpodobností
s rozdíly v dlouhodobé lednové advekci teploty (Obr. 6-10). V oblastech s převládající
studenou advekcí se meziroční lednová variabilita vyjádřená směrodatnou odchylkou
průměrné lednové teploty mění s dlouhodobou lednovou absolutní teplotou výrazněji
než v oblastech, v nichž převládá advekce teplá. Uvedené rozdíly v advekci teploty
vznikají především v důsledku vzájemného posuvu stacionárních vlny v poli
geopotenciálu a stacionární vlny v poli absolutní teploty (viz kap. 3.3.3).
Modelová meziroční variabilita lednové absolutní teploty na severní polokouli ve
spodní stratosféře na hladině 100 hPa s rostoucím podílem krátkovlnné radiace
absorbované stratosférickým ozónem většinou klesá s výjimkou oblasti severu Tichého
oceánu a velké části Severní Ameriky. K největšímu nárůstu dochází právě v oblasti
maximální variability, tj. v severním Pacifiku. Zde při zvýšení množství pohlcené
radiace o polovinu naroste statistická odchylka přibližně o 3.3 K, což představuje asi
25% původní hodnoty. Předpokládali jsme přitom kvadratickou závislost statistické
odchylky na podílu ozónem pohlcené radiace. Za tohoto předpokladu vysvětluje
regresní model více než 95% rozptylu statistické odchylky lednových měsíčních
průměrů absolutní teploty ve spodní stratosféře.
K největšímu poklesu modelové variability absolutní teploty v lednu naopak
dochází v oblasti podružného maxima v okolí poloostrova Tajmyr. V místě maximální
statistické odchylky při nárůstu podílu pohlcené krátkovlnné radiace o polovinu
nastane zeslabení o 35%, tj. z 10 K na asi 6.6 K za předpokladu kvadratické závislosti.
Centrum největších poklesů je však v tomto případě posunuto východně na 120°E, a
oblast vysoké modelové meziroční lednové variability nad poloostrovem Tajmyr má
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proto s rostoucí koncentrací stratosférického ozónu tendenci za současného slábnutí
odsouvat se západním směrem. (Obr. 6-11)
Společně s meziroční variabilitou lednové absolutní teploty ve spodní stratosféře se
mění i pravděpodobnost, s jakou bude dosaženo prahových teplot, při nichž dochází
k rozvoji polární stratosférické oblačnosti (viz kap. 3.3.2). Na povrchu této oblačnosti
může docházet k chemickým reakcím způsobujícím rozklad ozónu (viz kap. 3.5). Při
hodnocení vývoje pravděpodobností poklesu lednové teploty pod prahovou hodnotu
budeme předpokládat normální rozdělení měsíčních průměrů absolutní teploty.
Za výchozích podmínek, tj. v případě, že celkový podíl krátkovlnné radiace
absorbované stratosférickým ozónem je εSW = 0.025, lze uvažovat pravděpodobnost
dosažení prahové teploty 195 K pro první typ polárních stratosférických oblaků na
severu Tichého oceánu 0.3%, nad poloostrovem Tajmyr v místě podružného maxima
variability 18.4%. V místě minima dlouhodobého lednového průměru teploty, které se
nachází nad Novou zemí na západním okraji podružného centra vysoké variability nad
poloostrovem Tajmyr, je možno předpokládat pravděpodobnost poklesu měsíčního
průměru teploty pod 195 K za výchozích podmínek 25.2%. Pro druhý typ polární
stratosférické oblačnosti činí pravděpodobnost dosažení prahové teploty 189 K v oblasti
severního Pacifiku 0.06%, nad poloostrovem Tajmyr 6.7% a v oblasti minima
dlouhodobé lednové teploty nad Novou zemí 9.1%.
Pokud dojde k navýšení podílu stratosférickým ozónem absorbované krátkovlnné
radiace o 50%, pak za předpokladu normálního rozdělení měsíčních průměrů absolutní
teploty a kvadratické závislosti jejích dlouhodobých měsíčních průměrů (Obr. 6-16) a
statistických odchylek (Obr. 6-12) na podílu absorbované radiace v oblasti severního
Pacifiku pravděpodobnost dosažení prahové teploty slabě stoupá na 0.7% pro první typ
polární stratosférické oblačnosti a na 0.3% pro druhý typ. Naopak nad poloostrovem
Tajmyr a v oblasti minima absolutní teploty nad Novou zemí pravděpodobnost
překonání prahových teplot klesá. Nad Tajmyrem klesá pro první typ polární
stratosférické oblačnosti na 2.3% a pro druhý typ na 0.2%. Nad Novou zemí pak klesá
na 7.4% pro první typ a na 0.8% pro druhý typ. Pravděpodobnosti dosažení prahových
teplot v jednotlivých oblastech a jejich vývoj v závislosti na podílu krátkovlnné radiace
absorbované vrstvou stratosférického ozónu shrnuje Tabulka 1.
εSW = 0.025
Oblast
severní
Pacifik
pol.
Tajmyr
Nová
Země

T

dT

εSW = 0.0375

pravděpodobnost
dosažení prahové
teploty

195 K

189 K

T

dT

pravděpodobnost
dosažení prahové
teploty

195 K

189 K

234 K

14 K

0.3%

0.06%

237.4 K

17.3 K

0.7%

0.3%

204 K

10 K

18.4%

6.7%

208.1 K

6.6 K

2.3%

0.2%

201 K

9K

25.2%

9.1%

204.0 K

6.2 K

7.4%

0.8%

Tabulka 1 Odhad vývoje pravděpodobností dosažení prahových teplot, při nichž dochází k rozvoji
polární stratosférické oblačnosti, v závislosti na změnách dlouhodobé lednové teploty T a dlouhodobé
lednové směrodatné odchylky dT, které nastanou za předpokladu kvadratické závislosti obou veličin při
nárůstu podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem o 50%, tj. z 0.025 na 0.0375.
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Obr. 6-9 Dlouhodobý lednový průměr absolutní teploty (stínované pole) a statistická odchylka lednových
měsičních průměrů absolutní teploty na hladině 100 hPa (čárové pole).

Obr. 6-10 Dlouhodobý lednový průměr advekce teploty [K.s-1] (stínované pole) a dlouhodobý lednový
průměr absolutní teploty [K] na hladině 100 hPa (čárové pole).
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Obr. 6-11 Statistická odchylka lednových dlouhodobých průměrů absolutní teploty [K] na hladině 100
hPa (stínované pole) a směrnice její lineární závislosti podle vztahu (6.3) [10-3 K/10-3] (čárové pole).

Obr. 6-12 Koeficient lineárního členu [10-3 K/10-3] (stínované) a kvadratického členu [10-6 K/10-6]
(čárové pole) kvadratické závislosti statistické odchylky lednové absolutní teploty na hladině 100 hPa
podle vztahu (6.4).
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Obr. 6-13 Šikmost pravděpodobnostního rozdělení lednových měsíčních průměrů na hladině 100 hPa pro
podíl ozónosférou absorbované krátkovlnné radiace εSW = 0.025.
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Výše uvedené pravděpodobnosti byly odvozeny za předpokladu, že lednové měsíční
průměry teploty na hladině 100 hPa vykazují normální rozdělení. Ve skutečnosti
existuje v jejich rozdělení asymetrie, přičemž levostranná asymetrie se mění na
pravostrannou při přechodu přes izotermu 216 K, která prochází oblastí minimální
statistické odchylky lednových měsíčních průměrů absolutní teploty (Obr. 6-13).
Z tvaru pole šikmosti rozdělení je zřejmé, že oblast levostranné asymetrie, tj. oblast
záporné šikmosti a nejčastějších hodnot vyšších než dlouhodobých průměr, zahrnuje
oblast růstu pravděpodobnosti poklesu teploty pod prahovou hodnotu vyplývající
z předpokladu normálního rozdělení a oblast pravostranné asymetrie zahrnuje oblast
poklesu pravděpodobnosti dosažení prahové teploty. Lze tedy předpokládat, že dopad
vyššího podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem na
pravděpodobnost dosažení prahových teplot bude ve skutečnosti menší, než vyplývá
z předpokladu normálního rozdělení.
Ve stratosféře jižní polokoule podle analýz UKMO probíhají nejintenzivnější
dynamické procesy koncem zimního období a na jaře (viz kap. 3.4.4). Právě v tomto
období by tedy měla stratosféra jižní polokoule vykazovat i největší meziroční
variabilitu. Dlouhodobá meziroční variabilita získaná na základě integrací modelu
SPEEDY však dosahuje svého maxima stejně jako na severní polokouli v lednu.
Příčinou je pravděpodobně nedostatečné zahrnutí koncentrací stopových plynů
v modelu a jejich působení.

6.3

Vliv stratosférického ozónu na geopotenciál a
teplotu hladiny 100 hPa

Podle srovnání výsledků s analýzami UKMO (viz kap. 3.3.3) je patrné, že model
SPEEDY poměrně dobře reprezentuje výškové brázdy nad východními pobřežími Asie
a Severní Ameriky a výškové hřebeny nad západními pobřežími Evropy a Severní
Ameriky na hladině 100 hPa (Obr. 6-14). S rostoucím podílem krátkovlnné radiace
absorbované ozónem ve stratosféře by podle modelových výsledků mělo docházet
především k vyplňování brázdy nad pobřežím východní Asie. Tlakový gradient slábne a
lze tedy předpokládat, že by mělo dojít ke změně dráhy cyklón na východním pobřeží
Asie, spojené s výškovou brázdou.
Centrum největších vzestupů geopotenciálu se nachází nad Ochotským mořem,
odsunuté východně od středu polárního víru, který leží nad poloostrovem Tajmyr.
V tomto centru za předpokladu lineární závislosti (6.3) dává lineární regresní model
absolutní změnu geopotenciálu 1.5 Dm/10-3, čemuž odpovídá relativní změna přibližně
1.2% při zvýšení podílu εSW ozónosférou absorbované krátkovlnné radiace o 50%. Již za
předpokladu lineární závislosti je přitom v této oblasti vysvětleno více než 90%
rozptylu lednového měsíčního průměru geopotenciálu. Nejvyšší střední kvadratické
odchylky od regrese, která činí 5 Dm, je dosaženo nad Beringovou úžinou.
Podle směrnice lineární závislosti dlouhodobého lednového geopotenciálu na
hladině 100 hPa na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem
(Obr. 6-14) znamená zvýšení tohoto podílu nárůst výškového hřebene nad západním
pobřežím Severní Ameriky, lze tedy očekávat zesilování Aleutské výše při rostoucím
podílu krátkovlnné radiace pohlcené ozónosférou, což bude mít vliv na dynamické
procesy. Bude docházet k intenzivnějšímu vtahování vzduchu z polárního víru a jeho
míšení se vzduchem tropického původu působením Aleutské výše (viz kap. 3.3).
V poli teploty model správně reprodukuje předpokládanou zonální asymetrii. Oblast
nejstudenějšího vzduchu se v dlouhodobém lednovém průměru na hladině 100 hPa
odsouvá od pólu nad Novou zemi (Obr. 6-15), kde absolutní teplota klesá k 201 K.
V oblasti teplého vzduchu nacházející se nad severním Pacifikem dosahuje dlouhodobý
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lednový průměr absolutní teploty 234 K. Stejně jako v pozorovaných polích existuje i
v modelových výstupech vzájemný posuv stacionárních vln v poli geopotenciálu a
v poli teploty (viz kap. 3.3.3). V souladu s pozorováním je studená anomálie posunuta
západně vzhledem ke středu polárního víru a teplá anomálie je posunuta západně
vzhledem k hřebeni nad západním pobřežím Severní Ameriky (Obr. 6-17).
Lineární regresní model vysvětluje již za předpokladu lineární závislosti podle
vztahu (6.3) v celé oblasti severní polokoule přes 90% rozptylu lednových průměrů
absolutní teploty. Svého maxima dosahuje odmocnina sumy kvadrátů odchylek od
regresní přímky stejně jako v případě pole geopotenciálu nad Beringovou úžinou. Toto
maximum činí asi 2.4 K. Směrnice lineární závislosti dlouhodobého lednového průměru
absolutní teploty na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem
nabývá na severní polokouli absolutního maxima 0.75 K/10-3 v oblasti Ochotského
moře a absolutního minima 0.20 K/10-3 severně od Skandinávského poloostrova.
Centrum nejsilnějších vzestupů teploty se tedy rozkládá severozápadně od teplé
anomálie a centrum nejslabších vzestupů jihozápadně od studené anomálie (Obr. 6-15).
Při takovémto vzájemném rozložení polí dlouhodobé lednové absolutní teploty a
směrnice její lineární závislosti na podílu krátkovlnné radiace absorbované
stratosférickým ozónem εSW by v případě nárůstu podílu εSW o 50% výchozí hodnoty
došlo ke zvýšení rozdílu mezi teplotou v místě maxima v severním Pacifiku a teplotou
v místě minima nad Novou zemí z 33 K na přibližně 34.9 K, tj. asi o 5.7%. Zároveň
s rostoucím množstvím krátkovlnné radiace pohlcené ozónosférou mají anomálie v poli
dlouhodobé absolutní teploty tendenci odsouvat se dále k západu, což vede k dalšímu
zvýraznění vzájemného posuvu stacionárních vln v polích geopotenciálu a absolutní
teploty. Příčinu lze spatřovat ve vlivu změn koncentrace stratosférického ozónu na
vertikální šíření planetárních vln (viz kap. 3.3.3).
Modelová zimní cirkulace na jižní polokouli se v souladu s pozorováním vyznačuje
vysokou zonální symetrií. Dlouhodobé červencové měsíční průměry pole geopotenciálu
a pole absolutní teploty na hladině 100 hPa sledují intenzivní cirkumpolární vír se
středem v těsné blízkosti jižního pólu. Pole směrnice lineární závislosti dlouhodobého
červencového geopotenciálu a dlouhodobé červencové absolutní teploty na podílu
krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem však určitou zonální asymetrii
vykazují (Obr. 6-18, Obr. 6-19). Směrnice lineární závislosti geopotenciálu nabývá
lokálního minima 0.25 Dm/10-3 téměř nad jižním pólem. Hlavní maximum nepatrně
vyšší než 0.5 Dm/10-3 se objevuje na 50°W severovýchodně od Antarktického
poloostrova a vedlejší maximum nepatrně nižší než 0.5 Dm/10-3 na 170°E jižně od
Nového Zélandu. Na 60°E a 120°W lze nalézt sedlové body (Obr. 6-18).
Podobně v poli směrnice lineární závislosti absolutní teploty na množství slunečního
záření pohlceného vrstvou stratosférického ozónu se vyskytuje lokální minimum o
hodnotě 0.14 K/10-3 přibližně v místě lokálního minima směrnice lineární závislosti
geopotenciálu. Objevuje se však pouze jedno maximum o hodnotě 0.4 K/10-3, a to
v místě sedlového bodu na 120°W směrnice lineární závislosti geopotenciálu. Na místě
sedlového bodu na 60°E směrnice lineární závislosti geopotenciálu nalezneme sedlový
bod směrnice lineární závislosti absolutní teploty (Obr. 6-19).
Za předpokladu lineární závislosti vysvětluje lineární regresní model v zimním
období na jižní polokouli přes 80% rozptylu červencového měsíčního průměru
geopotenciálu a přes 99% rozptylu červencového měsíčního průměru absolutní teploty
na hladině 100 hPa. Odmocnina součtu kvadrátů odchylek od regresního vztahu činí pro
geopotenciál nejvíce 2 Dm na 100°W na pobřeží Antarktidy a pro teplotu dosahuje
nejvýše 0.36 K na 170°W jihovýchodně od Nového Zélandu.
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Obr. 6-14 Dlouhodobý lednový průměr geopotenciálu [m] na hladině 100 hPa (stínované pole) a
směrnice jeho lineární závislosti podle vztahu (6.3) [10-3 m/10-3] (čárové pole).

Obr. 6-15 Dlouhodobý lednový průměr absolutní teploty [K] na hladině 100 hPa (stínované pole) a
směrnice jeho lineární závislosti podle vztahu (6.3) [10-3 K/10-3] (čárové pole).
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Obr. 6-16 Koeficient lineárního členu [10-3 K/10-3] (stínované pole) a kvadratického členu [10-6 K/10-6]
(čárové pole) kvadratické závislosti dlouhodobého lednového průměru absolutní teploty na hladině 100
hPa na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem.

Obr. 6-17 Dlouhodobý lednový průměr geopotenciálu [m] (stínované) a absolutní teploty [K] na hladině
100 hPa (čárové pole).
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Obr. 6-18 Dlouhodobý červencový průměr geopotenciálu [m] na hladině 100 hPa na jižní polokouli
(stínované) a směrnice jeho lineární závislosti na podílu εSW [10-4 Dm/10-3] (čárové pole).

Obr. 6-19 Dlouhodobý červencový průměr absolutní teploty [K] na hladině 100 hPa na jižní polokouli
(stínované) a směrnice jeho lineární závislosti na podílu εSW [10-3 K/10-3] (čárové pole).
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Výše popsané výsledky naznačují, že s vyšším množstvím krátkovlnné radiace
absorbované stratosférickým ozónem lze ve vyšších tlakových hladinách na jižní
polokouli očekávat četnější výskyt anticyklón, které jsou výraznější a setrvávají na
daném místě po delší časový úsek.

6.4

Dynamické procesy ve stratosféře a její
modelové parametry

6.4.1

Potenciální vorticita na tlakových hladinách

Za účelem studia změn dynamického chování stratosféry v závislosti na množství
slunečního záření absorbovaného stratosférickým ozónem sledujeme změny potenciální
vorticity. Definiční vztah zadává hodnotu potenciální vorticity na izentropické hladině.
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kde ξθ značí relativní vorticitu na izentropické hladině, f Coriolisův parametr a θ značí
potenciální teplotu. Protože post-processing výstupních dat modelu SPEEDY probíhá
na tlakových hladinách, je potřeba pro potenciální vorticitu odvodit příslušný
transformační vztah. Vertikální gradient potenciální teploty v systému tlakových hladin
vyjádříme vztahem
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v systému tlakových hladin využijeme vzorec
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Dostáváme, že

V rovnici (6.10) je třeba převést derivace složek rychlosti proudění u, v podle
potenciální teploty θ na jejich derivaci podle tlaku p. To lze jednoduše provést za
použití vztahu


p 

  p

(6.11)

Složky horizontálního gradientu tlaku p v izoentropických hladinách vystupující
v rovnici (6.10) je možno zapsat pomocí složek horizontálního gradientu absolutní
teploty T v systému tlakových hladin. Z definičního vztahu pro potenciální teplotu
vypočteme tlak a následně jeho derivaci podle horizontálních souřadnic v θ-systému.
Pro převod složek horizontálního gradientu teploty z jejich vyjádření v θ-systému do psystému opět užijeme vztahu (6.9). Po provedení několika následných úprav dostaneme
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Po dosazení z rovnice (6.12) do vztahu (6.10) pak obdržíme rovnici
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Dosazením rovnic (6.7) a (6.13) do definičního vztahu (6.6) nakonec dostáváme
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Potenciální vorticita je uváděna v jednotkách pvu, kde 1 pvu = 10-6 Km2kg-1s-1.

6.4.2

Vliv modelové stratosféry na kanadské oteplení

V souladu s pozorováním se kanadské oteplení objevuje v modelových výstupech
začátkem zimního období (3.4.1). Především v poli dlouhodobého prosincového
průměru potenciální vorticity na tlakové hladině 100 hPa lze nalézt polární vír
vyjádřený oblastí vysoké potenciální vorticity odsunutý od pólu, aniž by docházelo
k jeho slábnutí (Obr. 6-20). Nejvyšší dlouhodobé prosincové potenciální vorticity o
hodnotě 20 pvu je dosaženo na severním pobřeží Aljašky.
Při vzrůstu podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem má
střed polárního víru tendenci odsouvat se západním směrem, neboť směrnice lineární
závislosti dlouhodobé prosincové potenciální vorticity na uvedeném podílu nabývá
svého maxima přibližně na 130°E. Hodnota tohoto maxima směrnice lineární závislosti
činí přibližně 0.25 pvu/10-3, přičemž podíl rozptylu závislé proměnné vysvětlený
lineárním regresním modelem zde přesahuje 90% a odmocnina sumy kvadrátů odchylek
od regresního vztahu se pohybuje mezi 0.5-0.6 pvu (Obr. 6-21).
S rostoucím množstvím krátkovlnné radiace pohlcené vrstvou stratosférického
ozónu se také sklon vertikální osy Aleutské výše směrem k západu ještě více snižuje
(viz kap. 3.4.1). Střed výše se totiž ve spodnějších tlakových hladinách posouvá na
západ. Ve spodní stratosféře pak zmíněný tlakový útvar při růstu podílu slunečního
záření pohlceného ozónosférou sílí (viz kap. 6.3). V poli směrnice lineární závislosti
dlouhodobé prosincové potenciální vorticity na podílu εSW se to projeví utvořením
brázdy v oblasti nízké potenciální vorticity tažené z tropických oblastí směrem k pólu a
hřebene v oblasti vysoké potenciální vorticity, která se působením anticyklóny posouvá
k rovníku (Obr. 6-20). Naznačené uspořádání znamená intenzivnější interakci vzduchu
z polárního víru se vzduchem z tropických oblastí při vyšším podílu absorbované
krátkovlnné radiace, jež bylo předpokládáno v souvislosti s modelovými výsledky
popsanými v části 6.3.
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Obr. 6-20 Dlouhodobý prosincový průměr potenciální vorticity na hladině 100 hPa [pvu] (stínované
pole) a směrnice jeho lineární závislosti na podílu absorbované krátkovlnné radiace εSW [10-3 pvu/10-3].

Obr. 6-21 Koeficient determinace lineární závislosti dlouhodobé prosincové potenciální vorticity na
hladině 100 hPa na podílu εSW a odmocnina sumy kvadrátů odchylek od regresního vztahu [pvu] (čárové).
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Obr. 6-22 Směrnice lineární závislosti potenciální vorticity [10-3 pvu/10-3] (čárové pole) a rychlosti
ochlazování dlouhovlnným vyzařováním [10-3 K/den.10-3] na podílu εSW na hladině 100 hPa v prosinci.

Obr. 6-23 Dlouhodobý říjnový průměr absolutní teploty [K] na hladině 100 hPa a směrnice jeho lineární
závislosti na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem [10-3 K/10-3] (čárové pole).
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Stejně jako zesilování polárního víru při jeho odsunu zpět nad pól by i jeho sílení a
posun středu při globálním zvyšování podílu stratosférickým ozónem absorbované
krátkovlnné radiace mohlo být důsledkem zvýšeného radiačního ochlazování.
Dokladem toho je nemalá korelace mezi polem směrnice lineární závislosti dlouhodobé
prosincové rychlosti ochlazování dlouhovlnným vyzařováním a polem směrnice lineární
závislosti dlouhodobé prosincové potenciální vorticity na podílu stratosférickým
ozónem absorbované krátkovlnné radiace (Obr. 6-22). Případné odchylky spočívající
především v určitém vzájemném posunu maxim obou směrnic by bylo možné vysvětlit
eventuálními nedostatky ve vyjádření dlouhovlnné radiace zmiňovanými Moltenim
(2002) nebo zde hraje svou roli fakt, že k vyjádření šíření dlouhovlnné radiace je
použito i teplot přiléhajících hladin (viz kap. 4.3.3), ve výpočtu potenciální vorticity je
pro určení vertikálních gradientů teploty a složek rychlostí použito centrované
diference, a tedy i hodnot ze sousedních vrstev. Ve zkoumaném případě se tedy zahrnují
i hodnoty z nejvyšší modelové vrstvy a k ní přiléhající modelové hladiny, která tvoří její
spodní hranici. Zde může být výsledek integrace značně ovlivněn okrajovou podmínkou
reprezentující podíl krátkovlnné radiace absorbované v nejvyšší modelové vrstvě.

6.4.3

Vliv modelové stratosféry na jihopacifické oteplení

Současně se silným ochlazováním jižních polárních oblastí během zimního období se
pás teplého vzduchu táhnoucí se kolem polárních zeměpisných šířek odsouvá do oblasti
nižších zeměpisných šířek. Přes poměrně velkou zonální symetrii existuje v období od
května do října v dlouhodobých měsíčních průměrech tendence k vyšším teplotám
v oblasti na jihu Tichého oceánu. Právě přesun oblasti teplého vzduchu z polárních šířek
nad jižní Pacifik je charakteristickým znakem jihopacifického oteplení. Nejvyšších
dlouhodobých průměrů je na tlakové hladině 100 hPa na 40°S nad Tichým oceánem
dosaženo v říjnu (Obr. 6-23). Přesná doba výskytu jihopacifického oteplení však není z
doposud provedeného výzkumu známa (viz kap. 3.4.2).
Podle modelových výsledků uvedených v podkapitole 6.3 dochází s rostoucím
množstvím krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem k dalšímu
narušování zonální symetrie. V období říjnových maxim teploty je však oblast
nejvyšších hodnot směrnice lineární závislosti teploty na podílu ozónem absorbované
krátkovlnné radiace již odsunuta zpět směrem k polárním oblastem (Obr. 6-23).
Podobně se naopak opožďuje za oblastí vysokých dlouhodobých měsíčních průměrů
teploty při přesunu z polárních oblastí nad jižní část Tichého oceánu na začátku zimy.
Do největší vzdálenosti od pólu během roku se oblast nejvyšších hodnot této směrnice
dostává v červenci, kdy je uvnitř této oblasti dosaženo nejnižšího maxima směrnice
v rámci jeho ročního chodu o hodnotě 0.4 K/10-3.
Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že s rostoucím množstvím krátkovlnné
radiace absorbované stratosférickým ozónem má oblast vysokých dlouhodobých
měsíčních průměrů absolutní teploty tendenci setrvávat v rámci zimního období jižní
polokoule nad jižním Pacifikem kratší dobu, a tudíž se zkracuje i časový úsek, po který
je možno očekávat výskyt jihopacifického oteplení.
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6.4.4

Změny vývoje ve stratosféře jižní polokoule v závěru zimy

V období od srpna do září předpokládají analýzy UKMO ve vyšších hladinách
atmosféry jižní polokoule tvorbu anticyklón na okraji polárního víru, které se následně
kolem tohoto víru přesouvají východním směrem a po určité době se rozpadají (viz kap.
3.4.4). V dlouhodobých průměrech výstupů z modelu SPEEDY lze tento proces
identifikovat, a to v podobě přibližování srpnových a zářijových hodnot relativní
vorticity ke kladné (na jižní polokouli anticyklonální) vorticitě (Obr. 6-24) v oblasti na
okraji polárního víru. Říjnové zpomalení východního pohybu anticyklón nad oblastí
vymezené poledníky 90°E a 180°E se v říjnovém dlouhodobém průměru projevuje jako
pás zvýšené relativní vorticity táhnoucí se podél polárního víru mezi těmito poledníky.
Tyto východně se pohybující anticyklóny následně splývají s kvazistacionární
anticyklónou, která v mírných šířkách vyšších hladin atmosféry vytváří oblast lokálního
maxima dlouhodobého říjnového průměru relativní vorticity (Obr. 6-24 levý panel).
Zvyšování podílu slunečního záření pohlceného ozónosférou vede v závěru zimního
období ve vyšších tlakových hladinách jižní polokoule ke zpomalení pohybu anticyklón,
jejich zesilování a prodlužování délky jejich setrvání nad určitou oblastí. Vyplývá to
z tvaru pole směrnice lineární závislosti dlouhodobých měsíčních průměrů
geopotenciálu ve spodní stratosféře na uvedeném podílu (Obr. 6-24 pravý panel).
Přitom zřejmě existují preferované oblasti, v nichž k zesilování a zpomalování
anticyklón postupujících kolem polárního víru směrem k východu dochází. Předpokládá
se, že tyto oblasti jsou spojeny s místy největších vzestupů geopotenciálu v závislosti na
podílu krátkovlnné radiace absorbované ozónosférou.
V srpnu se na okraji polárního víru objevují oblasti nejvyšších hodnot směrnice
lineární závislosti geopotenciálu okolo 150°E s maximem 0.55 Dm/10-3, okolo 80°W
s maximem 0.6 Dm/10-3 a okolo 20°E s maximem 0.45 Dm/10-3. S takovými mírami
nárůstu geopotenciálu jsou spojeny změny relativní vorticity až 1.5*10-7 s-1/10-3. V září
se centra vzestupu geopotenciálu nad 150°E a 80°W přesouvají kolem polárního víru
východním směrem za současného růstu směrnice, zatímco centrum v okolí 20°E
zaniká. Lze pak nalézt maximum o hodnotě 0.65 Dm/10-3 na 180°E a o hodnotě 0.7
Dm/10-3 na 60°W. Tyto vzestupy vyvolávají změny relativní vorticity již 2*10-7 s-1/10-3.
Během října se již objevuje jediné maximum směrnice lineární závislosti
geopotenciálu o hodnotě 0.9 Dm/10-3 v okolí 180°E. Vzestupy větší než 0.7 Dm/10-3
jsou přitom soustředěny do oblasti vymezené poledníky 90°E a 60°W. Současně se však
oblast největších vzestupů geopotenciálu začíná přesouvat směrem ke středu polárního
víru a s ní i oblast největších změn relativní vorticity. Tím se postupně snižuje míra
zesilování zonální asymetrie v poli geopotenciálu ve spodní stratosféře při růstu
množství krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem.
Po celé sledované období v oblastech největších vzestupů dlouhodobého měsíčního
geopotenciálu neklesá podíl rozptylu měsíčních průměrů geopotenciálu ve spodní
stratosféře vysvětlený lineárním regresním modelem pod 95%.
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Obr. 6-24 Vývoj dlouhodobých měsíčních průměrů (levý panel) relativní vorticity [s-1] a geopotenciálu
[10-1 Dm] (čárové pole) na hladině 100 hPa a směrnice lineární závislosti (pravý panel) dlouhodobého
měsíčního průměru relativní vorticity [10-3 s-1/10-3] a dlouhodobého měsíčního průměru geopotenciálu
[10-4 Dm/10-3] (čárové pole) na podílu krátkovlnné radiace absorbované ozónosférou od srpna (první
řádek) do října (třetí řádek).
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6.4.5

Vliv modelové stratosféry na jarní finální oteplení

V jarních měsících, kdy se cirkumpolární vír definitivně rozpadá, mluvíme o tzv.
finálním oteplení stratosféry (viz kap. 3.4.5). Tento jev je v polárních šířkách spojen se
změnou západního zonálního větru na východní. Podle O’Neilla (1997) dochází na
severní polokouli k finálnímu oteplení v březnu až dubnu. Ve výsledcích modelu
SPEEDY se však finální oteplení v poli dlouhodobého zonálního průměru zonálního
větru objevuje při výchozí hodnotě parametru reprezentujícího podíl krátkovlnné
radiace absorbované ozónem v první modelové vrstvě (εSW = 0.025) na severní
polokouli kolem června (Obr. 6-25). Na jižní polokouli, kdy podle pozorování nastává
jarní finální oteplení na přelomu října a listopadu, se obrat zonálního větru
v dlouhodobém průměru neobjevuje vůbec. Tento fakt je pravděpodobně dokladem
značné proměnlivosti v průběhu jarního finálního oteplení na jižní polokouli a výskytu
finálních oteplení na severní polokouli, které probíhají za méně intenzivních
dynamických procesů pomalu a rovnoměrně v rámci celé stratosféry (viz kap. 3.4.5).
Protože základní příčinou změny směru zonálního větru je postupný rovnoměrný
nárůst míry ohřevu dopadem slunečního záření při zvětšování výšky Slunce nad
obzorem (viz kap. 3.4.5), má smysl sledovat změny této míry s podílem krátkovlnného
záření absorbovaného v první modelové vrstvě. Z modelových výstupů je zřejmé, že
v průběhu celého roku existuje velmi těsná kladná korelace mezi zonálním průměrem
rychlosti ohřívání nejvyšší modelové vrstvy v důsledku dopadu krátkovlnné radiace a
směrnicí jeho lineární závislosti na podílu absorbované krátkovlnné radiace (Obr. 6-27).
Změna rychlosti růstu teploty absorpcí dopadajícího slunečního záření na přelomu
zimního a letního období tedy zůstává hladká, nicméně s vyšší koncentrací ozónu ve
stratosféře se stává strmější.
Vzhledem k dřívějšímu dosažení odpovídající teploty má s rostoucím podílem
absorbované sluneční radiace finální oteplení tendenci objevovat se dříve a být
výraznější, jelikož i absolutní dosažené teplotní maximum je vyšší. To lze pozorovat
v ročním chodu směrnice lineární závislosti dlouhodobého zonálního průměru
zonálního větru na podílu krátkovlnné radiace absorbované stratosférickým ozónem.
V mírných šířkách severní polokoule zůstává tato směrnice v průběhu celého roku
záporná, přičemž nejnižších hodnot dosahuje v období, kdy modelové výstupy
předpokládají obrat zonálního větru, a období jejího poklesu se posouvá k začátku roku
(Obr. 6-25). Největší tendence k zesilování východní složky se na hladině 30 hPa
objevuje na 40°N v červnu, kdy zde směrnice přesahuje hodnotu –0.5 m/s.10-3.
Na 60°N, kde je v dlouhodobém zonálním průměru změna zonálního větru na
severní polokouli nejméně výrazná, dosahuje směrnice lineární závislosti tohoto
dlouhodobého zonálního průměru na hladině 30 hPa na podílu εSW svého maxima o
hodnotě –0.4 m/s.10-3 v dubnu, což je podle O’Neilla (1997) typické období výskytu
obratu zonálního větru při dynamicky aktivních finálních otepleních na severní
polokouli (Obr. 6-26). Lze tedy předpokládat, že s rostoucím podílem krátkovlnné
radiace absorbované ozónosférou se bude poměr mezi dvěma výše popsanými typy
jarního finálního oteplení na severní polokouli vyvíjet ve prospěch finálních oteplení
probíhajících za intenzivních dynamických procesů. Přesto však požadavek na dosažení
velikosti zonální složky rychlosti větru typické pro tento typ jarního finálního oteplení
vede podle výsledků lineárního regresního modelu k podílům krátkovlnné radiace
pohlcené stratosférickým ozónem, které se od výchozí hodnoty εSW = 0.025 liší až o
dvojnásobek.
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Obr. 6-25 Roční chod dlouhodobého zonálního průměru zonálního větru na hladině 30 hPa (stínované
pole) a směrnice jeho lineární závislosti na podílu absorbované sluneční radiace [10-3 m/s.10-3] (čárové).

Obr. 6-26 Roční chod dlouhodobého zonálního průměru zonálního větru na 30°N (stínované pole) a
směrnice jeho lineární závislosti na podílu absorbované sluneční radiace [10-3 m/s.10-3] (čárové pole).
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Obr. 6-27 Roční chod dlouhodobého zonálního průměru rychlosti ohřívání hladiny 30 hPa dopadem
krátkovlnné radiace [K/den] a směrnice jeho lineární závislosti na podílu εSW [10-3 K/den.10-3] (čárové).

Obr. 6-28 Roční chod koeficientu determinace lineární závislosti dlouhodobého zonálního průměru
zonálního větru na podílu εSW a odmocniny sumy kvadrátů odchylek od regrese [m/s] (čárové pole).
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7

Závěr

V předcházející kapitole byl rozebrán vliv parametrizace stratosféry na modelovou
klimatologii globálního hydrostatického modelu všeobecné cirkulace SPEEDY
založeného na spektrálním dynamickém jádru a zjednodušených fyzikálních
parametrizacích. Jako nedostatečná se ukázala být správnost simulace meziroční
variability ve stratosféře jižní polokoule, a proto nebyl vývoj této variability v závislosti
na vnějších parametrech charakterizujících modelovou stratosféru posuzován. Příčinou
uvedeného nedostatku je s největší pravděpodobností nezahrnutí chemických procesů,
jichž se účastní stopové plyny, v modelu.
Jediným vnějším modelovým parametrem, který popisuje chování modelové
stratosféry, je podíl krátkovlnné radiace absorbovaný vrstvou stratosférického ozónu.
Vývoj modelového klimatu v závislosti na uvedeném podílu byl posuzován na základě
sledovaných hodnot koeficientů regresního vztahu (6.3), nebo (6.4).
Obecně lze prohlásit, že s rostoucím množstvím krátkovlnné radiace pohlcené
ozónovou vrstvou se zvyšuje intenzita anebo také četnost výskytu určitých
dynamických procesů ve stratosféře. Jako konkrétní příklad lze uvést slábnutí západní
zonální složky větru ve spodní stratosféře v oblasti vymezené rovnoběžkami 30°N a
80°N během ledna, přestože meridionální gradient teploty směřující od pólu
odvráceného od Slunce k pólu přivrácenému ke Slunci sílí (viz část 6.1.1). Naznačenou
tendenci k obratu zonálního větru je možno vysvětlit právě intenzivnějším působením
dynamických procesů, konkrétně náhlých stratosférických oteplení spojených se
zesilováním Aleutské výše a odsunem polárního víru z oblasti pólu. Tuto domněnku
následně podporují výsledky uvedené v částech 6.3 a 6.4, které předpovídají zesilování
Aleutské výše při rostoucím množství slunečního záření pohlceného ozónosférou.
V souvislosti s rostoucí intenzitou dynamických procesů v oblasti sílící Aleutské výše
(intenzivnější míšení vzduchu z polárního víru a vzduchu tropického původu) stoupá
také meziroční variabilita (viz část 6.2).
Pro intenzivnější průběh dynamických procesů ve stratosféře hovoří i výsledky
popisující vliv absorpce krátkovlnné radiace ozónosférou na jarní finální oteplení.
Vývoj ročního chodu dlouhodobého zonálního průměru zonálního větru v závislosti na
podílu absorbované radiace naznačuje, že se zvyšujícím se množstvím slunečního záření
pohlceného ozónosférou postupně stoupá podíl finálních oteplení probíhajících za
intenzivních dynamických procesů spojených s obratem západního zonálního větru na
východní v březnu až dubnu.
Na jižní polokouli je růst intenzity projevu některých dynamických procesů při
rostoucím podílu krátkovlnné radiace pohlcené ozónosférou spojen se zkracováním
období, po které se zonální asymetrie v dlouhodobém průměru sledovaného pole utváří
(viz části 6.4.3 a 6.4.4). Je otázkou, do jaké míry tento modelový výsledek reprezentuje
skutečný stav a do jaké míry se může jednat např. o důsledek nedostatečného zahrnutí
chemických a transportních procesů, jimž mohou podléhat stopové plyny.
Výhradně působením dynamických procesů dochází v určitých částech zeměkoule
po určitá období k teplotním změnám v přízemních tlakových hladinách (viz část 6.1.2).
Fakt, že působení dynamických procesů zde převládá nad působením radiačním, se
projeví velmi nízkými hodnotami koeficientu determinace, tj. velmi nízkým podílem
rozptylu zonálního průměru teploty vysvětleného lineárním regresním modelem za
předpokladu lineární závislosti. Typickým příkladem jsou změny v okolí severního pólu
během zimy severní polokoule. Tyto změny mohou být vysvětleny pouze působením
dynamických procesů, neboť Slunce se v tuto dobu nachází pod obzorem, a tudíž
nepřichází prakticky žádná sluneční radiace.
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